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KONGRE  PROGRAMI 
NOT:  

• Sunum Süresi Her Bildiri İçin 10 Dakikadır.  

• Sunumlar skype üzerinden ve power point ile anlatılacaktır. Her oturum için gurup  oluşturulacaktır. Sunum yapan katılımcı ekranın diğer 

katılımcılar ile paylaşacaktır.  

• (skype ile aradığımızda aşağıda sağ koşede iki tane üstüste kareden ekranı paylaştan yapılacaktır.) 

• Oturum başkanları programın en son halinde belirlenecektir.  

KARADENİZ ZİRVESİ 

3. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

25- 26 NİSAN 2020 - ORDU 

25 NİSAN  2020 

UBAK 1 

 

 UBAK 2  

 

 

 

UBAK 3 

OTURUM 1                    10:00 – 11:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN 

GÜRÇAY 

OTURUM 1    10:00 – 11:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR. NADİRE 

KANTARCIOĞLU 

OTURUM  1           10:00 – 12:00 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. MURAT 

AYDEMİR 

 

HATİCE KOÇ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ EROL ATA 

 

İlkokul Öğrencileri Yaratıcılık Öz Yeterlik Algıları 

Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

MUSTAFA EREN 

 

Balıkçı İle Hanımı Masalının Ordu Ve Grimm 

Kardeşler Varyantlarının Epizot Ve Motif 

Mukayesesi 

DR. MURAT AYDEMİR 

 

Persistent Solid-State Phosphorescence At Room 

Temperature And The Origin Of Delayed 

Fluorescence In Blue Emitting Materials  

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM SARI 

 

Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Yaşanan 

Zorluklar Ve Çözüm Önerileri 

MUSTAFA EREN  

Divan-ı Hikmet’te Geçen Atasözleri Üzerine 

Tasavvufi Anlamda Kavramsal Bir 

Değerlendirme 

DR. MURAT AYDEMİR 

  
The Role Of Metastable Charge Transfer State 

To Activate Thermally Activated Delayed 

Fluorescence In Carbazole Derivates 

SÜLEYMAN KASAP 

 

Dil Öğretiminde Psikodilbilim’in Önemi 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU 

Râkım Ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” Adlı 

Çocuk Romanında Eğitim Değerleri 

PROF.DR.ESVET AKBAŞ 

DR. ADEM RÜZGAR 

 

5-Benzoil-6-Fenil-4-(4 Triflorometoksifenil) 

-2-Tiyokso-3,4-Dihidro-1H-Pirimidin 

Bileşiğinin Sentezlenmesi Ve 

Türevlendirilmesi 

 



 
 
 

SÜLEYMAN KASAP 

 

Toplum Dilbilim  ve Dil Eğitimi 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU 

Naim Tirali’nin Hikâyelerinde Giresun 

PROF.DR.ESVET AKBAŞ 

DR. ADEM RÜZGAR 

PROF.DR.ERTAN ŞAHİN 

 

5-Benzoil-4-(3,5-Dimetoksifenil)-6-Fenil-3,4-

Dihidropirimidin-2(1H)- On Ve 3-Asetil-5-

Benzoil-6-Fenil-4-(4-Hidroksifenil)-1,2,3,4  

Tetrahidro-2-Tiyoksopirimidin Bileşiklerinin 

Sentezi 

 PROF. DR. SERDAL SEVEN 

ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR 

 

Türkiye’de 2016-2020 Yılları Arasında Okul Öncesi 

Dönemde Kaynaştırma İle İlgili Yapılan Lisansüstü 

Çalışmaların İncelenmesi 

TOLGA KALIPÇI 

 
Âşıklık Geleneği Üzerine Kırşehir/Mucur/Geycek 

Köyünde Yetişen Aşık Ve Şairler Üzerine 

Bir Araştırma 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR ÇOMAKLI 

 

Structural and Tribological Properties Of Tio 2 

- Cr 2 O 3 Mixed Oxide Films Produced on 

Titanium Alloys by Sol-Gel 

ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR 

PROF. DR. SERDAL SEVEN 

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan 

Eğitimciler Dışındaki Diğer Personellerin 

Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SAİT HALİM 

GENÇOĞLU 

 

Özgün Bir Mûsikî Risâlesi’nin Tanıtımı; 

Vahyîzâde Mehmet’in Risâle-i Edvâr’ı 

NESAR AHMAD AHMADY 

DOÇ.DR. ERHAN BURAK PANCAR 

 

Hafif Raylı Sistemin Ondokuzmayıs Üniversite 

Kampüsündeki Otopark İhtiyacına Etkisi 

SÜLEYMAN ELÇİ 

 REZZAN PINAR 

RÜSTEM ÇURKU 

SERVET ÖZKAN 

HAMDULLAH AKGÜL 

 

Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemine Eğitim 

Sisteminin Finansman Sorunu Ve Mektep Vergisi 

Uygulaması 

 

DR. RAMAZAN TARİK 

 

Muhammed Ebû Zehrâ Ve Âyetullah Ali 

Hamaney’in Eserlerinden Hareketle 

“Vahdetü’l-İslâmiyye” Kavramı Ve İşlevi 

HİLAL TULAN 

PROF. DR. EBRU VESİLE ÖCALIR 

 

Kent İçi Raylı Sistemlerin Çevresel Etkileri: 

Ankara Çayyolu Metrosu Örneği 

 

 

REZZAN PINAR 

ABDURRAHMAN ÇALIK 

SERVET ÖZKAN 

SÜLEYMAN ELÇİ 

 

Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına 

Öğrencilerin Bakışı: Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 

Bir Araştırma 

 

MEHMET CEVHER İŞERİ 

 DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ 

 DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

ABDULLAH BİNGÖLBALI 

 

İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel 

Uygunluk Bileşenlerine Etkisi 

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU 

PROF. DR. REŞAT ACAR 

 

Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Fırat 

Havzasının Drenaj Ağı Ve Sınırlarının 

Belirlenmesi 

MEHMET YÜREKLİ 

DOÇ.DR. PINAR ŞAFAK 

MEHMET CEVHER İŞERİ 

 DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ 

 DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

 

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU 

PROF. DR. REŞAT ACAR 

 

Gidişler Analizi Kullanılarak Ekstrem Kuraklık 

Olaylarının Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması 



 
 
 

Ağır Ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerle 

Çalışan Uzmanların BEP Hazırlarken 

Kullandıkları Ölçme Ve Değerlendirme 

Araçlarının Belirlenmesi 

25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Mini-

Trambolin Egzersizlerinin Vücut  Kompozisyonuna 

Etkisi 

 

  DR. ÖĞR. ÜYESİ GULSAH SAYDAN 

KANBEROGLU 

Development Of PVC Membrane Potentiometric 

Sensor Based On MOF In The Determination Of 

Maprotiline Hydrochloride  

 

UBAK 1 
 

UBAK2 UBAK 3 
 

OTURUM 2                    11:45 – 13:15 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN 
GÜRÇAY 

OTURUM 2    11:45 – 13:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN 

VARIŞLI 

OTURUM  2           12:00 – 13:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SEFA KÜÇÜKLER 

SERVET ÖZKAN 

SÜLEYMAN ELÇİ 

PROF. DR. SUPHİ ASLANOĞLU 

DR. MEHMET MÜNİP BABUR 

REZZAN PINAR 

 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Bağlamında 

Ortaklıklarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN  

ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ 

 

İşletmelerin Finansal Performansının Dupont 

Modeliyle Analizi: Tarım Sektöründe Bir Uygulama 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFA KÜÇÜKLER 

 

Ratlarda Metotreksat Uygulamasının Kalp 

Dokusu Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal 

Olarak Araştırılması 

SERVET ÖZKAN 

DR. MEHMET MÜNİP BABUR 

SÜLEYMAN ELÇİ 

 

Kar Amacı Gütmeyen 3. Sektör: Türkiye’de Vakıf 

Üniversiteleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN  

ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ 

 

Türkiye’de Tarımsal Finansman Girdilerindeki 

Gelişmeler 

İNCİ SÖĞÜTLÜ  

NİHAT MERT  

HANDAN MERT 

SEMİH YAŞAR 

RAHAF ALHALABİ BASKIN 

 

Investigation Of Some Serum Biochemical 

Parameters Of Different Sheep Breeds 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEK ASLI  CİNEL 

 

Türkiye’de Faiz İle Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir 

Çalışma 

 

RAMAZAN KAYMAKÇI 

Türkiye’de Uygulanan Kalkınma Politikaları: 

1930 Dönemi Sonrası İthal İkame Anlayışı İle 

1960 Sonrası İthal İkame Anlayışının 

Karşılaştırılması 

 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

YAREN KAYLAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

SELMAN KAŞTAN 

ENES RUHAT KANBAY 

 



 
 
 

Prevalance of Cryptosporidium spp. in 

Lambs in Siirt Region 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR 

 

Sanal (Kripto) Para İşlemlerinin Vergilendirilmesi 

Ve Muhasebesi Üzerine Bir Değerlendirme 

RAMAZAN KAYMAKÇI 

Vergi Yükünün Dağılımı: Türkiye Ve OECD 

Ülkeleri Karşılaştırması 

 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

SELMAN KAŞTAN 

ENES RUHAT KANBAY 

YAREN KAYLAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

 

The Prevalence of Giardia duodenalis in 

Calves in Siirt Region 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR 

 

Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Niceliksel Açıdan Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR 

 

Finansal Yapı İçinde Faizsiz Bankacılık 

Modelinin Dünya’daki Ve Türkiye’deki 

Gelişimi 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

SELMAN KAŞTAN 

ENES RUHAT KANBAY 

YAREN KAYLAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

 

Prevalance of Cryptosporidium spp. in 

Calves in Siirt Region 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT AYDIN 

Brıcs Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin 

Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri İle 

Sınanması 

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR 

 

Türev Araçlar Ve İslami Finans Araçlarının 

Riskten Korunma Açısından Karşılaştırılması 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

YAREN KAYLAN 

SELMAN KAŞTAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

ENES RUHAT KANBAY 

 

Prevalence of Giardia duodenalis in Lambs 

in Siirt Region 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR ESKİN 

Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar: Bist 

Spor Endeksi’nin İncelenmesi 

NOMİNDARİ MUNGUNBAYAR 

 

Mongolia-China-Russia Economic Corridor In 

Frame Of “Belt And Road” Initiative 

ADNAN AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

 

Prevalence of Cryptosporidium spp. in Dogs 

in Siirt Region 

   YALÇIN YAMAN  



 
 
 

 

Diversity of ovine MHC II, DQA2 gene 

coding region in native Turkish sheep  

UBAK 1 
 

UBAK2 UBAK 3 
 

OTURUM 3                   13:30- 15:00 
 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. EKREM 

YAŞAR AKÇAY 

OTURUM 3    13:30- 15:00 

 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Nadire 

Kantarcıoğlu 

OTURUM  3           13:45 – 15:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. DURSUN KURT 

 

M. İREM UZUNER 

 

Türk İşçi Göçünde Marjinalleşen Kuşaklar Ve 

Artan Yabancı Düşmanlığı 

ARŞ. GÖR. S. SEVGİ UYGUR 

PROF. DR. RENGİN KARACA 

 

Psikolojik Esneklik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme 

Çalışması 

DR. DURSUN KURT 

 

The Effect Of Different Mulching Materials In 

Seedling Performance Of Oriental Tobacco 

DOÇ. DR. EKREM YAŞAR AKÇAY 

 

Milli Görüş Hareketinin Türkiye-AB İlişkilerine 

Bakışı 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OZAN KAVSIRACI 

 

Güvenli Ve Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik 

Yaklaşımları 

ALİ RIZA KUL 

HASAN ELİK 

 

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn, 

Mais) Koçanı Talaşı Üzerindeki Metilen 

Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik 

Hesaplamaları  
 

ŞEYMA TUNÇAY 

 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu 

ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL 

ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK 

Örgütsel Bağlılık Ve Sinizm Arasındaki İlişkide 

Mobbing’in Rolü 

ALİ RIZA KUL 

HASAN ELİK 

 

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn, 

Mais) Koçanı Talaşında Metilen Mavisi 

Adsorplama Çalışmalarının 

Termodinamik Ve İzoterm Hesaplamaları 
 

ŞEYMA TUNÇAY 

 

Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin 

Kullandığı Maddelerin İncelenmesi; KKTC 

Örneklemi 

ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK 

ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL 

 

Presenteeısm (İşte Var Olamama) Ve İşten Ayrılma 

Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin 

Rolü 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ 

MÜHENDİS EMRULLAH URGAN 

MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN 

BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN 

 

Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond, 

Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef 

Dışı Bazı Toprak Mikroorganizmalarına 

Etkileri 

 
 

ESRA ÖZGÜR İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ 



 
 
 

 

QUEBEC’te Kolektif “Biz”in İnşasında İmkanlar 

Ve Sınırlılıklar 

 

Yeni Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı 

MÜHENDİS EMRULLAH URGAN 

MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN 

BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN 

 

Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond, 

Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef Dışı 

Toprak Nematodlarına Etkileri 

 

ARŞ. GÖR. SEMİH NARGÜL 

 

İranlı Grupların Etnik Ve Dini Farklılıklarının 

Türkiye’ye Yönelik Göçe Etkisi 

 

İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU 

 

Yeni Kurumsal Kuramın Örneklerle Açıklanması 

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK 

 

Eskişehir De Yayılış Gösteren Convolvulus 

L. Taksonların  Tohum Yapılarının 

İncelenmesi 

 

 

 

YL. PINAR ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA 

 

Tabiat Varlıklarının Korunmasının Önemi 

 

 

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK 

 

Platanthera Chlorantha (Custer) Rchb. 

(ORCHIDACEAE) Üzerine Anatomik Ve 

Mikromorfolojik Araştırmalar 

UBAK 1 
 

UBAK2 UBAK 3 
 

OTURUM 4                   15:15- 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYE. 

BURAK ÖKDE 

OTURUM 4         15:15- 17:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR LEMAN KUZU 

OTURUM  4           15:45 – 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: ÖĞR.GÖR.DR. 

MUSTAFA EKİCİ 

MANZOOR HUSSAİN SAMIM 

DOÇ. DR. HASAN ENGİN ŞENER 

 

Sexual Harrasment And Motivation: Evidence 

From Afghanistan 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EKİNCİ 

 

Tersyüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi 

Ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını 

Geliştirme 

 

DOÇ DR ,ŞERİFE BÜYÜKKÖSE 

MERVE YAVUZ 

 

Ağırlıklı Grafların Zagreb Matrisi 

SEVİLAY KARATEPE 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇETİN KAPLAN 

 

Türkiye Ve Rusya Kamu Yönetimlerinin 

Karşılaştırılması 

ARAŞ. GÖR. EYLEM EZGİ ÖZDEMİR 

DOÇ.DR. NEVİN AKKAYA 

 

Planlama ve Yazma Stratejilerinin Öğretiminde 

Etkililiği Kanıtlanmış Bir Model: Özdüzenlemeli 

Strateji Geliştirme Modeli 

 

YAĞMUR ASLAN 

DOÇ. DR. KUMRU DİDEM ATALAY 

PROF. DR. FULYA ALTIPARMAK 

 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle B2B 

Bilişim/Yazılım Firmaları İçin Dijital Pazarlama 

Kanalı Seçimi 

GÖKHAN ÇINKARA 

 

İkinci Faz Arap Baharı İle Arap Milliyetçiliğini 

Yeniden Düşünmek 

PROF. DR. AHMET AKIN 

KUMRİYE ÖZBABABACAN 

 

Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği: 

Geçerlik ve Güvenirlik çalışması 

 

EVRİM TOKLU 

 

On Some Properties Of Normalized Bessel-

Clifford Functions 



 
 
 

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE 

DR. ÖĞR. ÜYE FATMA ÖKDE 

 

Van İline Yapılan Beşeri Sermaye Harcamalarının 

Ülke Geneli İle Karşılaştırılması 

MUSTAFA MENTEŞE  

DOÇ.DR. ÇIĞIL AYKUT 

 

Okul Yöneticileri Ve Kaynaştırma Konusunda 

Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi 

ONUR ŞENTÜRK 

HÜLYA OLMUŞ 

 

Sıfır Yığılmalı Regresyon Modelleri Üzerine Bir 

Uygulama 

 

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE 

DR. ÖĞR. ÜYE. FATMA ÖKDE 

 

Mamak Yeni Kentsel Dönüşüm Uygulamasının 

Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi 

 

MEHMET AKİF ÖZDEMİR 

DOÇ. DR. PINAR ŞAFAK 

 

Özel Eğitim Alanında Seçim Yapma İle İlgili 

Araştırmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN PALANCI 

ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA EKİCİ 

 

Minimum Giderli Ağaç Oyunları İçin Özel 

Çözüm Kavramları Üzerine 

PROF. DR. AHMET AKIN 

NİDANUR MUTLU 

 

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve 

Güvenirlik Çalışması 

 

ARŞ. GÖR. SERENAY BAŞALEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ SOYSAL 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Söylemine 

Dayalı Etkinliklerde Oluşturdukları Etkileşim 

Örüntülerinin İncelenmesi 

ÖĞR.GÖR.DR. MUSTAFA EKİCİ 

 

Lineer Olmayan Kesirli Mertebeden 

Sharma--Tasso -- Olver Denkleminin 

Rasyonel (G’/G)-Açılım Yöntemiyle 

Çözümü 

PROF. DR. AHMET AKIN 

NURDAN SUBAŞI 

 

Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAHMAN AKALIN 

 

Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çevirideki 

Bilgi Teknolojilerine Bakış Açıları İle İlgili Bir 

Değerlendirme 

 

  Amaneh MANAFİDİZAJİ 

 

Cam Sanatında Füzyon Tekniğin Tarihsel Gelişimi 

Ve Çağdaş Uygulamaları 

  

26 NİSAN  2020 

UBAK 1  UBAK2 
 

 

UBAK 3 

OTURUM 1                    10:00 – 11:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. 

ABDULLAH DUMAN 

OTURUM 1    10:00 – 11:30 

OTURUM BAŞKANI: İGBAL ORUJOV 

OTURUM  1           10:00 – 11:30 

OTURUM BAŞKANI: DR.AHMET ÖZLÜ 

DR. HALİL YAVAŞ 

 

Wıllıam Wallace Ve I. İskoç Bağımsızlık Savaşının 

Başlaması 

İGBAL ORUJOV 

TARAVAT ORUJOVA 

 

Azerbaycan Bestecilerinin Senfonik Eserlerinde 

Flüt Enstrümanının Rolü 

FATİH KUTLUER 

EMİNE YALÇIN 

 

Deltametrinin Teşvik Ettiği Biyokimyasal 

Toksisiteye Karşı Arı Sütünün Koruyucu 

Rolü 

DR. ÖĞR.ÜYESİ AYDIN BAYRAM 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK FATMA ÇEVİK 

 

FATİH KUTLUER 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 



 
 
 

İngiliz Mühtedi Lord Headley (Ö. 1935) Ve Kurmuş 

Olduğu Britanya Müslüman Cemiyeti 

 

Hipnotik, Kısa Ve Sonsuz Döngülü Canlandırmalar 

Ve Bir Uygulama 

 

Deltametrinin Genotoksik Etkilerine Karşı 

Gınkgo Bıloba Yaprak Özütünün Koruyucu 

Rolü 

HATİCE YILMAZ 

EMRE ÖZERGİN 

 

İnstagram Da Sharenting Ve İnstagram Anneleri: 

Çocuğun Mahremiyet İhlali Üzerine Bir Araştırma 

DENİZ KURT 

EMİNE YALÇIN 

 

1,4 Dioksanın Sebep Olduğu Biyokimyasal 

Toksisiteye Karşı Kereviz Tohum Ekstraktının 

Koruyucu Rolü 

 

 

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN 

 

Sâmânîler Devletinde Şahsî Çekişmelerin 

İsyana Sürüklediği Bir Türk Komutan: 

Hüsâmüddevle Ebü’l-Abbas Taş 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BERİS ARTAN ÖZORAN 

 

Corona Virus Krizinde Halkla İlişkiler Aracı 

Olarak Instagram Kullanımı: Markalar Üzerine 

Araştırma 

DENİZ KURT 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

  

1,4 Dioksan Genotoksisitesine Karşı Likopenin 

Koruyucu Rolü 

 

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN 

 

Kaderin Döngüsündeki Sultan: Gıyaseddin 

Keyhüsrev 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM MELEK 

 

Brexıt Sürecinde Basın-Parti Paralelliği Ve İngiliz 

Medyasının Kutuplaşması 

DR.AHMET ÖZLÜ 

DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ 

PROF. DR. TURAN BUZGAN 

 
 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının 

Evde Bakım Hizmetleri Sürecinde Kullanılması 

 

Galymzhan TAZHIBAYEV KUANISHBEKULY 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ 

ЕРКІНДІГІНІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ 

НЕЗІГДЕМЕСІ 

DR. ÖĞR.ÜYESİ KADRİYE UZUN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK MELİKE ULUÇAY 

 

 

Çocuk Youtuberların Kendini Sunum Davranışları: 

Fenomen Youtuberlar Özelinde Bir Değerlendirme 

DR.AHMET ÖZLÜ 

DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ 

PROF. DR. TURAN BUZGAN 

 

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının 

Gayrısıhhi Müesseselerin Etkilerinin Azaltılması 

Sürecinde Kullanılması 

 
ARŞ. GÖR. GİZEM DURSUN 

 

Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi Ve Bu 

Kapsamda Bilgi Suistimali Suçundan Kaynaklanan 

Cezai Sorumluluğun İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN 
 

Cep Telefonlarına Entegre Dijital Fotoğraf 

Teknolojilerinin Gerçekliği 

Değiştirmesi/Güzelleştirmesi Üzerine Bir Analiz: 

Oppo Marka Cep Telefonu Reklamı 

DR. MELEK ZOR 

DR. ELİF FEYZA TOPDAS 

PROF.DR. MEMNUNE SENGUL 

 

Biosynthesis, Composition And Positive Health 

Effects Of Anthocyanins 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKKI HAKAN ERKİNER 

 

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 

Yasağının Kişi Bakımından (Ratione 

Personae), Yer Bakımından (Ratione Loci) Ve 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN 

 

Futbol Ve Nefret Söylemi İlişkisi: 23 Şubat 2020 

Tarihinde Oynanan Fenerbahçe- Galatasaray 

YILMAZ SARIBOĞA 

SİMGE ZEYNELOĞLU  

 

DR.ÖĞR.ÜYESİ. HÜSEYİN ALİ 

 

 تاريخ الفنون اإلسالمية في العصر العثماني



 
 
 

Konu Bakımından (Ratione Materiae) 

Uygulanabilirliği 

 

Futbol Müsabakasında Twitterdeki Nefret 

Söylemlerinin Değerlendirilmesi 

 

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumu Ve 

Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi 

 
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ BAL 

 

Bayrak Devletinin Yabancı Gemi Mürettebatı 

Üzerindeki (Diplomatik) Himayesi 

ÖĞR. GÖR. DR., AHMET ÇAL 

 

Nâzım Hikmet Ran’ın Şiirlerinde Gibi Edatıyla 

Kurulan Benzetmeler 

 

 

 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET TARIK 

TÜRKMENOĞLU 

 

Wallerstein’ın Dünya Sistemi Kuramı Ve 

Ekonomipolitik Yaklaşım Perspektifinden Uluslararası 

Medya Yapılanması 

 

   

UBAK 1 UBAK2 UBAK 3 

OTURUM 2                    11:45 – 13:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR: GÜLTEKİN 

GÜRÇAY 

OTURUM 2    11:45 – 13:30 

 
OTURUM BAŞKANI: TUĞÇE 

KALEFETOĞLU MACAR 

 

OTURUM  2           11:45 – 13:30 
 

OTURUM BAŞKANI: AHMET KÖSE 

PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR 

DOÇ.DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

 

Determination of Arsenic (As) Genotoxicity 

with Chromosomal Damage and Micronucleus 

Tests in Allium cepa L. 

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

OKSAL MACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

Protective Role Of Lycopene Against Meristematic 

Cell Damage Induced By Cobalt (II) Nitrate 

 

ZAFER TÜRKMEN 

ERDEM PARÇAL 

EMİNE YALÇIN 

 

Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen 

Fizyolojik Toksisiteye Karşı Üzüm Çekirdeğinin 

Koruyucu Rolü 

PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR 

DOÇ.DR. EMİNE YALÇIN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

 

Changes Encouraged by Nickel Chloride 

(NiCl2) in Allium cepa Root Tip Meristem 

Cells 

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

OKSAL MACAR 

EMİNE YALÇIN 

 

Protective Role Of Royal Jelly Against Genotoxicity 

Induced By Cobalt(II) Nitrate  

ZAFER TÜRKMEN 

ERDEM PARÇAL 

DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

Allium cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde 

Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen 

Genotoksisite 
 

ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER OKSAL MACAR 

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR  

DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN 



 
 
 

HDACi’ler (Sınıf I), Kanser Kök Hücreler Ve 

Fitokimyasallar: Kanser Tedavisi Ve 

Koruyucu Öneriler 

 

Protective Role Of Milk Vetch (Astragalus 

membranaceus) Root Extract Against Copper 

(II) Chloride Toxicity In Root Tip Meristem 

Cells 

 

The Protective Role of Hazelnut Against 

Fenpyroximate Acaricide Induced 

Micronucleus Formation in Mice 

ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER 

Organoid 

OKSAL MACAR  

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

EMİNE YALÇIN 

 

Protective Role Of Grape Seed Against Copper 

(II) Chloride Genotoxicity 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR  

DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

The Protective Role of Nettle Against 

Paraben Encouraged Micronucleus 

Formation in the Mouse Leukocyte and 

Buccal Mucosa Epitel Cells 
DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ÖZTÜRK 

MEHDİ MESKİN HEYDARLOU 

 

Coronavirüs 2 (Sars-CoV-2)’e Güncel Bakış 

TEKİN DEMİR 

 

Kültürlü Ve Kültürsüz Kremadan Üretilen 

Tereyağlarından Elde Edilen Sadeyağlarda 

Depolama Süresince Meydana Gelen Bazı 

Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin 

Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

BARAN SEVEN 

DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN 

 

Evaluation of DNA Damage Caused by 

Imazalil with Comet Assay 

DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM 

MEHDİ MESKİN HEYDARLOU 

 

Enterococcus’lara Güncel Mikrobiyolojik Ve 

Epidemiyolojik Bakış 

CAFER TAYYAR BATİ  

DOÇ. DR. GAZEL SER 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ 

PROF. DR. İSMAİL ÇELİK 

 

Sıçanların Biyokimya Parametre Değerlerinin 

Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi 

Algoritmalarının Performanslarinin 

Karşilaştirilmasi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

BARAN SEVEN 

DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

Determination of DNA Damage Induced by 

Titanium Dioxide (E171) with Comet Test 

  DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

 

Determination Of DNA Damage Induced 

By Malathion Pesticide With Comet Assay 

 
DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM 

MEHDİ MESKİN HEYDARLOU 

 

Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Direnç 

Mekanizmaları  ve Enfeksiyonlarının Tedavi 

Seçenekleri 

CAFER TAYYAR BATİ  

DOÇ. DR. GAZEL SER 

 

Makine Öğrenmesinde Hiper Parametrelerin 

Farklı Durumlardaki Fare Protein 

Ekspresyonu Verisi Üzerindeki 

Performanslarının Değerlendirilmesi 

AHMET KÖSE 

DUYGU KÖSE 

 

Aliskirenin Deneysel Olarak Oluşturulan 

Kemik Kırık Modelinde Kemik Kırık 

İyileşmesine Etkisi 



 
 
 

ASSIST. PROF. EMRAH YERLIKAYA 

 

The Inhibition Effects Of Organochlorine 

Pesticides And Metals On Carbonic Anhydrase 

Enzyme Purified From Siirt/Botan Fish 

(Capoeta Capoeta) Gill Tissue 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN ASLAN 

 

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 

Anabilim Dalı’nda İncelenen Tuba Uterina 

Biyopsilerinin Değerlendirilmesi 

DUYGU KÖSE 

AHMET KÖSE 

 

Bosentanın Deneysel Olarak Oluşturulan 

Osteoporoz Modelinde Kemik Mineral 

Yoğunluğuna Etkisi 

Доцент Исмайылов Юсиф Байрам оглы 

Доцент Исмайылова Афтаб Тофик кызы  

Джафарова Гумру Камил кызы 

Салимли Тахмина 

 

Роль Пролактина В Регуляции Щитовидной 

Железы При Различных Функциональных 

Состояниях Организма 

DR.ÖĞR.ÜYESİ AKAR KARAKOÇ 

ÖĞR.GÖR. ARZU GEZER 

 

The Determination Of Incorrect Attitudes Of 1st 

Grade Students Of Vocational School Of Health 

Services About Drug Use 

 

 BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU 

VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA QIZI 

SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI 

ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN QƏNİ QIZI 

DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU 

 

Eksperimental Hipo-Və Hipertireoz Modelləri 

Fonunda Qurğuşun Asetatın Immunıtetın 

Qeyrı-Spesıfık Amilləriınə Və Dövr Edən 

İmmun Komplekslərə Təsiri 

CƏFƏROVA QUMRU KAMİL QIZI 

DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU  

DOSENT ISMAYILOVA AFTABTOFİK QIZI 

SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI 

DOSENT QARAYEVA SEVİNC QALİB QIZI 

 

Qurğuşun Asetatın Və Qurğuşun Nitratın 

Hipotalamik Tənzimləməyə Və Hormonal Əlaqəyə 

Təsirinin Müqayisəli Təhlili 

VENHAR ÇELİK 

IVONA POCRNJA 

 

Sentetik Bir Ekosistemde Gen Devreleri İle 

Escherichia Coli’de Yüksek Değerli Mikrobiyal 

Pigment Violasein Üretimi 

LABORANT SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR 

QIZI.,  

BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU 

VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA Q. 

ELMİ İŞÇİ ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN 

QƏNİ QIZI.,  

DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM 

OĞLU, 

 

Orqanizmin Immunofizioloji Funksiyasinin 

Qarşiliqli Əlaqəsində Ağir Metallarin Rolu 

  VENHAR ÇELİK 

NEBAHAT YILDIZ 

 

Mikrobiyal Bütümleme Mühendisliği Yaklaşımıyla 

Bir “Sentetik Kemostat Sistemi” Oluşturulması 

AYSUN YAĞCİ ŞENTÜRK  

AYŞE LİVANELİOĞLU 

 

60 Yaş Üstü Bireylerde Düşme Riskini 

Etkileyen Faktörler 

  Öğr. Gör. Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK 

ÖĞR. GÖR. ATİYE KAŞ ÖZDEMİR 

ÖĞR. GÖR. ELİF OKUR 

 

Yaşlı Bireylerde Kırılganlık Ve Düşme 

Riski 
   

 



 
 
 

 UBAK2 
 

 

 OTURUM 3   13:45 – 15:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN 

VARIŞLI 

 

 ZEYNEP DENİZ SEVEN 

PROF. DR. SERDAL SEVEN 

DAMLA ZÜNGÖR 

BERNA AŞÇI 

 

Nesiller Arası Aktarımla Bağlanma Ve 

Duyarlılık Davranışlarının 3-6 Yaş Çocukları 

Üzerinden Yansımasının İncelenmesi 

 

 ZEYNEP DENİZ SEVEN 

ELİF YILDIZ 

BİLKAY DAĞ 

 

Çocuk Gelişim Bölümündeki Öğrencilerin 

Popülerlik Ve Sosyal İlişki Biçimlerinin 

İncelenmesi 

 

 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NURETTİN İMRE 

ÖĞR. GÖR. TAMER CÖMERT 

 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planları 

Kapsamında Karadeniz Bölgesi Yayla Turizminin 

Değerlendirilmesi 

 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ İLHAN 

PROF. DR. RECEP ASLANER 

 

Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik 

Geometri Yazılımları ile Yürütülen Özel Öğretim 

Yöntemleri Dersine Yönelik Görüşlerinin 

İncelenmesi  

 

  ALİ IBRAHİM MOHAMMED AL-BAYATI  

BURCU DOĞANALP 

  



 
 
 

Performance Evaluation Of Hospital 

Managers Via Hierarchical Fuzzy Topsis 

Method 

 PROF. DR. AHMET AKIN 

SEDİDE AKBULUT 
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PERSISTENT SOLID-STATE PHOSPHORESCENCE AT ROOM TEMPERATURE 

AND THE ORIGIN OF DELAYED FLUORESCENCE IN BLUE EMITTING 

MATERIALS 

 

Dr. Murat AYDEMİR  

Erzurum Teknik Üniversitesi 

 

ABSTRACT 

Variety of blue-emitting homotruxene derivatives, having different side groups, were 

investigated to understand the origin of delayed fluorescence. According to time-resolved 

nanosecond gated spectroscopy measurements, the solid-state molecules emit phosphorescence 

at room temperature, but no delayed fluorescence (DF) is obtained. Structurally, dehydrating 

cyclotrimerization of 1-tetralone in the presence of titanium tetrachloride at high temperature 

leads to homotruxene a non-planar configuration, where the conformational folding between 

the side units is precluded because of the limited degree of freedom in space. Pinning the 

molecule at non-planar configuration allows for pronounced spin-orbit coupling and a high 

triplet energy leading to room temperature phosphorescence in the films. However, once the 

detailed measurements repeated in solutions, the molecules have much rotational degrees of 

freedom, therefore triplets can easily collide to eachother and results in delayed fluorescence. 

In terms of photophysics, the DF occurs as a result of competing excited state processes. The 

possible triplet harvesting mechanisms that results in delayed fluorescence can be classified in 

two groups; i) thermally activated delayed fluorescence (TADF),1 which is a monomolecular 

process one-to-one conversion of triplets into excited singlet state occurs. ii) triplet-triplet 

annihilation (TTA),2 which is a bimolecular process, which requires a minimum of two triplets 

to produce one singlet. If the DF appears as a result of TTA, in this case, the interaction between 

two colliding triplet states leads to one singlet excited state, in the most favourable outcome, 

which can decay radiatively and give rise to DF. In this work, complex excited state dynamics 

and the origin of delayed fluorescence is determined for homotruxene derivatives in solutions 

and the films. As a conclusion, these are highly exciting molecular systems and have potentials 

for organic light emitting device applications. 
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THE ROLE OF METASTABLE CHARGE TRANSFER STATE TO ACTIVATE 

THERMALLY ACTIVATED DELAYED FLUORESCENCE IN CARBAZOLE 

DERIVATES 

 

Dr. Murat AYDEMİR  

Erzurum Teknik Üniversitesi 

ABSTRACT 

In this work, very efficient thermally activated delayed fluorescence (TADF) molecules were 

introduced. One of the most efficient triplet harvesting mechanisms that results in delayed 

fluorescence is TADF,1 which is a monomolecular process one-to-one conversion of triplets 

into excited singlet state occurs. With that particular photophysical mechanism, triplets can be 

harvested with 100% efficeincy.2 Generally, the donor and acceptor moieties used to design 

TADF molecules have a critical role in the photophysical properties, therefore they should be 

carefully selected to minimize the singlet–triplet energy gap (𝛥𝐸𝑆−𝑇 < 0,2 𝑒𝑉) 3 and non-

radiative decay to ensure that the triplet excited state lives long enough to maximise the chance 

of triplet harvesting through the reverse intersystem crossing mechanism (rISC). In this work, 

complex excited state dynamics and the origin of TADF is determined for 

symmetric/asymmetric carbazole derivatives in solutions. In addition, the geometry of the 

asymmetric molecule is found near planar-orthogonal, where the green emitting charge transfer 

state is found to be independent of solution concentration and temperature, and always exists at 

late delayed times. Furthermore, one of the most important findings of the work is that the 

charge transfer (CT) state is not quenched by energy transfer to form the lower energy CT 

excited state; both excited states are independent of each other. This also seems to be true for 

the excited donors as well,as there is little evidence of energy transfer from the excited 

carbazole donor to the phenothiazine donor, a result which confirms the orthogonality between 

the donor moieties as a result of the planar-orthogonal conformation of the asymmetric 

molecule. This is an important and very unusual observation, and shows that dual CT emission 

from an asymmetric donor-acceptor-donor molecule can be used in an organic light emitting 

devices, which is controlled by the molecular conformation of this donor-acceptor-donor 

system. 

Key words : Carbazole derivatives, thermally activated delayed fluorescence, charge transfer 

state 
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5-BENZOİL-6-FENİL-4-(4-TRİFLOROMETOKSİFENİL)-2-TİYOKSO-3,4-

DİHİDRO-1H-PİRİMİDİN BİLEŞİĞİNİN SENTEZLENMESİ VE 

TÜREVLENDİRİLMESİ 

 

Esvet Akbaş 

Van YYÜ 

Adem Rüzgar 

Van YYÜ 

ÖZET 

Pirimidinler DNA ve RNA gibi hayati öneme sahip makromoleküllerin yapısında 

bulunan oldukça önemli heterohalkalı bileşiklerdir. Yapısında Pirimidin halkası bulunduran 

bileşikler ve bu bileşiklerin türevleri biyolojik ve farmakolojik özellikleri nedeniyle diğer 

heterohalkalı moleküllere göre daha fazla çalışmaya konu olmuşlardır. Pirimidin türevi 

bileşikler ile yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarında bu bileşiklerin antienflamatuar, 

antiviral ve antifungal özelliklerinin olduğu belirlenmiştir. Günümüzde fiziksel ve psikolojik 

birçok rahatsızlığa karşı yapısında pirimidin çekirdeği bulunduran etken maddelerinin 

kullanıldığı ilaçlar geliştirilmiştir[1]. 

Yapılan çalışmada triflorometoksibenzaldehit, tiyoüre ve dibenzoilmetan, tek kapta ve 

aynı anda (multikomponent) reaksiyona sokularak 5-benzoil-6-fenil-4-(4-triflorometoksifenil)-

2-tiyokso-3,4-dihidro-1H-pirimidin bileşiği sentezlendi. Sentez çalışmasının ilk aşamasında 

tepkime asetik asit içerisinde hidroklorik asit katalizörlüğünde gerçekleştirildi. Daha sonra aynı 

tepkime daha sağlıklı, ekonomik ve çevreci sentez çalışmaları gerçekleştirebilmek amacıyla 

sulu ortamda ve mikrodalga reaktörde gerçekleştirildi. Farklı ortamlarda elde edilen verimler 

karşılaştırıldı. Katalizör olarak hidroklorik asidin kullanıldığı tepkimede verim %72, 

mikrodalga reaktörde verim % 65, sulu ortamda ise verim %52 olarak hesaplandı(Şekil 1). 
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Şekil 1 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında; elde edilen 5-Benzoil-6-fenil-4-(4-

triflorometoksifenil)-2-tiyokso-3,4-dihidro-1H-pirimidin asetik anhidrit ile tepkimeye 

sokularak Asetil-5-benzoil-6-fenil-4-(4-triflorometoksifenil)-1,2,3,4-tetrahidro-2-

tiyoksopirimidin bileşiği sentezlendi(Şekil 2). 

 

Şekil 2 

 

Anahtar Kelimeler: Pirimidin, Katalizör, Mikrodalga 
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5-BENZOİL-4-(3,5-DİMETOKSİFENİL)-6-FENİL-3,4-DİHİDROPİRİMİDİN-2(1H)-

ON VE 3-ASETİL-5-BENZOİL-6-FENİL-4-(4-HİDROKSİFENİL)-1,2,3,4-

TETRAHİDRO-2-TİYOKSOPİRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ 

 

Esvet Akbaş 

Van YYÜ 

Adem Rüzgar 

Van YYÜ 

Ertan Şahin 

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Başta tıp ve eczacılık olmak üzere birçok alanda kullanılan pirimidinlerin sentezine 

dönük çalışmalar 1800’lü yıllarda başlamıştır. Tarihsel süreç incelendiğinde pirimidinlerin 

sentezine dönük yapılan ilk çalışmalarda çoğunlukla iki başlangıç maddesinin tepkimeye 

sokulduğu görülür. Fakat sonraki süreçte ikiden fazla başlangıç maddesinin kullanıldığı 

tepkimeler yaygınlaşmaya başlamıştır. Literatürde multikomponent veya çok bileşenli 

tepkimeler olarak geçen bu tepkimelerde üç veya daha fazla başlangıç maddesi aynı anda ve 

tek kapta ( one-pot)  birleştirilir. Sentezlenmesi amaçlanan bileşiklerin, başlangıç maddelerinin 

tamamının parçacıklarını yapısında barındırdığı bu süreç klasik sentez tepkimelerine göre çok 

daha verimli ve hızlı bir süreçtir[1]. 

Yapılan çalışmada  5-benzoil-4-(3,5-dimetoksifenil)-6-fenil-3,4-dihidropirimidin-

2(1H)-on bileşiği, pirimidin türevlerinin sentezinde yaygın olarak kullanılan ve çok bileşenli 

bir tepkime olan Biginelli tepkimesi baz alınarak sentezlenmiştir. İlk olarak Floransa 

Üniversitesinde  Pietro Biginelli tarafından geliştirilen bu tepkimede  aldehit, üre ve etil 

asetoasetat kullanılarak pirimidin türevleri sentezlenmiştir. İlerleyen yıllarda Biginelli 

tepkimesi temel alınarak farklı başlangıç maddelerinin kullanıldığı farklı kimyasal süreçler 

geliştirilmiştir[2]. 

Sentez çalışmasında 3,5-dimetoksibenzaldehit, üre ve dibenzoilmetan asetik asit 

içerisinde ve hidroklorik asit katalizörlüğünde tepkimeye sokulmuş ve 5-benzoil-4-(3,5-



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 8 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

dimetoksifenil)-6-fenil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on bileşiği yüksek verimle sentezlenmiştir. 

Aynı tepkime bir sonraki aşamada asetik asit yerine sulu ortamda denenmiş ve hedeflenen ürün 

sentezlenmiştir. Sentez tepkimesinin sulu ortamda gerçekleştirilmesi çevre ve sağlık adına 

olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir(Şekil 1). 

 

Şekil 1 

Yapılan çalışmada ayrıca Benzoil-6-fenil-4-(4-hidroksifenil)-1,2,3,4-tetrahidro-2-

tiyoksopirimidin[3,4] ile asetik anhidrit tepkimeye sokularak 3-asetil-5-benzoil-6-fenil-4-(4-

hidroksifenil)-1,2,3,4-tetrahidro-2-tiyoksopirimidin bileşiği sentezlendi(Şekil 2). 

  

Şekil 2 

 

Yapılan çalışmada amaç açilleme tepkimesinin hangi azot atomu üzerinden 

gerçekleştiğinin belirlenebilmesidir. Elde edilen bileşiğin yapısının x-ray ile aydınlatılması 

sonucu açillemenin (asetilleme) 2 numaralı azot atomu üzerinden gerçekleştiği tespit 

edilmiştir(Şekil 3). 
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Şekil 3 

 

Anahtar Kelimeler: Pirimidin, Multikomponent, Biginelli 

 

 

Kaynaklar:  

1. Ryabukhin S.V., Plaskon A.S., Volochnyuk D.M., Shivanyuk A.N., Tolmachev A.A.,2007.J. 

Org. Chem., 72: 7417-7419. 

2. Suresh,  Sandhu ,S.J ., 2012.  Arkivoc 2012: 66-133. 

3. Sümer, M. R., 2010. Yüksek Lisans Tezi,  YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,Van 

4. Akbaş E.,Levent A., Gümüş S.,Sümer M.R., Akyazı İ., 2010 Bull. Korean Chem. Soc.,  31: 12. 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 10 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

STRUCTURAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF TiO2- CR2O3 MIXED 

OXIDE FILMS PRODUCED ON TITANIUM ALLOYS BY SOL-GEL 

Onur Çomaklı 

Erzurum Technical University  

ABSTRACT 

Titanium alloys have been utilized as biomaterials due to their excellent combination of 

mechanical features and biocompatibility. But, they show low tribological behavior during 

service life. Therefore, there are some surface coating techniques to increase their tribological 

properties. In this paper, Cr2O3-TiO2 ceramic oxide films with various compositions were 

synthesized on Ti6Al4V alloys by the sol-gel process. The structural, structural and mechanical 

properties of uncoated and coated substrates were carried out via XRD, SEM and nano-

indentation tester. The wear properties of samples were examined via using a pin-on-disk 

tribotester. The best wear resistance was provided from %80 TiO2 – %20 Cr2O3 mixed oxide 

films. This can be attributed to their phase structure, high surface hardness, and low friction 

coefficient. 

Keywords: Ti6Al4V; Sol-gel; TiO2-Cr2O3; Wear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 11 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

HAFİF RAYLI SİSTEMİN ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ 

OTOPARK İHTİYACINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF LIGHTWEIGHT RAIL SYSTEM ON THE NEED OF CAR PARKING 

AT UNIVERSITY CAMPUS 

Nesar Ahmad AHMADY¹  

Ondokuz Mayıs University 

 Erhan Burak PANCAR²  

Ondokuz Mayıs University 

ÖZET 

Ekonominin iyileşmesi, araç firmalarının müşterilerine kredi gibi imkânlarla ödeme kolaylığı 

sağlaması ,nüfusun artması, yaşam standartlarının karmaşık hale gelmesi ve ihtiyaçların 

karşılanması gerekliliği her ailede araç sahipliği isteğinin oluşmasına neden olmaktadır. 

insanların araç sahibi olma isteğini artırmaktadır. Bunlar beraberinde otopark problemi ve 

otopark alanlarının yetersizliğini getirmektedir. Günümüzde üniversitelerin artması aynı 

zamanda birçok şehirde birden fazla üniversite bulunması, üniversitelerde çalışanların 

ulaşımlarını kendi araçlarıyla sağlamaları ister istemez üniversitelerde park sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye’nin büyük 

üniversitelerinden biri olduğu ve aynı zamanda bünyesinde Tıp Fakültesi Hastanesini 

bulundurduğu için büyük çapta otopark talebini ve otopark sorununu beraberinde getirmektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kurupelit Kampüsünde birçok fakülte ve bölümlerin 

bulunması, özellikle Tıp Fakültesi Hastanesine Samsun’un ilçelerinden ve çevre illerden kendi 

araçları ile gelen hastalar ve hasta yakınlarının olması, otopark sıkıntısını beraberlerinde 

getirmektedirler. Bu da otopark talebini doğurmaktadır. Bu çalışmada özellikle Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Merkez Kurupelit Kampüsünde Tıp Fakültesi Hastanesinin çevresinde bulunan 

otoparklarda yaşanan park sıkıntılarına ve trafikte yaşanan sorunlara büyük bir pay ayrılmıştır. 

Bu sorunların ve sıkıntıların öncelikle nedenleri araştırılmıştır. Bu nedenler tezin ilgili 

bölümlerinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kurupelit Kampüsünde hafif raylı sistem faaliyete geçmeden 

önce ve geçtikten sonra, Tıp Fakültesi Hastanesinin çevresinde bulunan otoparkların yoğunluğu, 

otoparklarda yaşanan sıkıntılar, doluluk-boşluk oranları araştırılmış birbirleri ile karşılaştırılmış ve 

son olarak çözüm yolları için yapılan gerekli çalışmalar ve sunulmuştur.öneriler  
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Anahtar Kelimeler: Otopark, Kampüs, Hafif Raylı Sistem 

ABSTRACT 

Improvements in the economy and also financial support by the vehicle companies to their 

customers, people’s desire to have a personal car increased. However this also brings the 

problem of inadequacy in parking spaces. Today, almost every city have the university and 

some of them have more than one. Most of the people who come to the university including 

university staff wanted to come with their own vehicles. Coming to the university with personal 

vehicles will create the problem of inadequate parking area, in this context Ondokuz Mayıs 

University Kurupelit campus because it is one of Turkey’s major universities and it has hospital 

of medical faculty in its district. Ondokuz Mayıs University central Kurupelit campus has a lot 

of faculties which have also hospital of medical faculty. Patients come from different places 

including center of the Samsun and provinces of Samsun. This much demand causes to problem 

of inadequate parking area. In this study, particular attention was paid to parking problems and 

traffic problems in the parking areas around the Hospital of Medical Faculty. The causes of 

these problems are investigated. These causes are usage of parking area all along the day with 

the staff, nonexistence of traffic signs which directs car to the parking areas and lastly 

inadequacy of parking areas. Investigations are made at the field and some of the informations 

are taken from staff who is responsible from parking areas. Firstly car park problems and 

occupancy-vacancy rates were investigated before the starting of Ondokuz Mayıs university 

central Kurupelit campus’ Light-Rail system. Then car park problems and occupancy-vacancy 

rates were investigated after starting of the light rail system on Kurupelit campus. These two 

situations compared each other. Advices for solutions were given by comparison of these two 

situations. 

Keywords: Parking, Campus, Lightweight Rail System 
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KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ: ANKARA ÇAYYOLU 

METROSU ÖRNEĞİ 

 

Hilal Tulan  

Gazi Üniversitesi 

Ebru Vesile Öcalır  

Gazi Üniversitesi 

ÖZET 

İklim değişikliği açısından en önemli etken olan karbondioksit gazının atmosfere salımında 

ulaşım sektörünün payı dünya genelinde %24, tüketilen enerjideki payı ise %36 olup bu payda 

sürekli bir artış söz konusudur. Türkiye’de kent içi ulaşımın yaklaşık %90’ı karayolundan 

sağlanmakta olup lastik tekerlekli araçların kullanımındaki bu hızlı artış birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Yolculuk talebinde artış yaşanan alanlara yeni yollar yapılması taşıt 

trafiğini arttırmakta, yolculuk süreleri uzamakta, dur-kalk nedeniyle CO2 salımı ve enerji 

tüketimi daha da artmaktadır. Bu problemi çözmek için yeni yollar, katlı kavşaklar yapılmakta 

olup tekrar aynı sorunlar yaşanmakta, aynı çözümler uygulanarak bu durum bir kısır döngü 

halini almaktadır. 

İklim değişikliğini tetikleyen ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik olarak 

birçok ülkede ulaşım politikaları geliştirilmektedir. Pek çok dünya kentinde motorlu araçların 

yoğun kullanımının yol açtığı sorunların giderilerek, sürdürülebilir ulaşım altyapısı 

oluşturulabilmesi için uğraş verilmektedir. Özellikle toplu taşımda yenilenebilir ve temiz enerji 

seçeneklerinin yaygınlaştırılması için, enerji verimliliği, hava kalitesi ve taşıma kapasitesi 

açısından en uygun toplu taşım modu olan kent içi raylı sistemlere öncelik verilmektedir. 

Bu çalışmada kent içi raylı sistemin çevresel etkisini analiz etmek amacıyla yolculuk türel 

dağılımı, CO2 emisyonu ve enerji tüketimi unsurları üzerinden bir metodoloji geliştirilmiştir. 

Metodoloji; Çayyolu Bölgesi’ne hizmet veren otomobil, EGO otobüsü ve Ankara Metrosu 

(M2)’na uygulanmıştır. Bulguların sonucuna göre metro kullanımının önce ve sonrasında kent 

içi raylı sistemin çevre kalitesi ve enerji tüketimine etkileri belirlenmiştir.  

Son yıllarda otomobil sahipliğindeki hızlı artış Ankara’nın; Eskişehir Yolu ve İstanbul Yolu 

aksında gelişmesini etkilemiş, batı aksında artan yatırımlarla bu bölge üst gelir gruplarının 
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öncelikli tercih ettiği mekanlardan biri haline gelmiştir. Bu mekanlardan biri olan Çayyolu 

Bölgesi’nde 2018 yılı 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 620, Ankara’da ise bu rakam 262’dir. 

Ulaşım kaynaklı çevre kirliliğinde en önemli etken olan özel araç bağımlılığının Çayyolu 

Bölgesi’nde bu derece yüksek olması, bölgenin bu çalışmada seçilmesindeki en önemli 

etkendir. 

Çalışmada, 2014 yılında Ankara Metrosu (M2)’nun; hizmete açılması ve bölgeye hizmet veren 

EGO otobüsleri ile entegrasyonunun sağlanmasının lastik tekerlekli ulaşım türleri kaynaklı 

çevresel zararların önüne geçtiği elde edilen bulgularla saptanmıştır. Bu bulgular 

doğrultusunda; ulaşım kaynaklı çevresel zararların önüne geçilebilmesi için raylı sistem 

kullanımını arttırıcı çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Otomobil bağımlılığı, Kent içi raylı sistem, CO2 salımı, Enerji tüketimi, 

Ankara Metrosu (M2). 
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ÖZET 

Havza karakteristiklerinin belirlenmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında hidrolojik 

analiz, su kaynakları yönetimi, taşkın ve kuraklık risk modellemesi, hidrolojik modeller ve bu 

modellerle ilgili taşkın modelleri, su kirleticileri taşıma modelleri, su kalitesi modelleri ve su 

temini modelleri gibi uygulama alanları için önemli ve gereklidir. Bu nedenle yapılan 

çalışmada, ArcGIS yazılımı aracılığıyla raster (hücresel) tabanlı Sayısal Yükseklik Modeli 

(SYM) kullanılarak Fırat havzasına ait akış yönü, akış birikimi, akım sınıfı, drenaj ağı, havza 

ve alt havza gibi çeşitli havza karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece CBS 

ortamına entegre bir çok hidrolojik ve meteorolojik analiz için temel gereksinimler 

sağlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın ilk adımında Türkiye’ye ait Sayısal Yükseklik Modeli 

(SYM) temin edilerek Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamına aktarılmıştır. İkinci aşamada, 

SYM verilerindeki hatalara neden olan boşluklar ve zirveler daha başarılı analiz sonuçları elde 

edilebilmesi için düzeltilmiştir. Üçüncü aşamada, akış yönü, sekiz yönlü akım modeli (D8) 

kullanılarak en dik akış yolu algoritması hesaplanmıştır. Dördüncü aşamada, SYM ve akış yönü 

verileri girdi olarak kullanılarak akarsuda akımın en çok biriktiği akarsu kanalı veya vadi tabanı 

ve akımın hiç olmadığı dağ sınırları belirlemiştir. Beşinci aşamada, akım düzenlemesi ile akarsu 

sınıflandırılması ve akarsudaki kopuklukların düzenlenmesini sağlanmıştır. Altıncı aşamada, 

deneme yanılma yolu ile seçilen eşik seviyesine göre önemli drenaj ağı ve akış yolları 

belirlenmiştir. Son olarak, akış yönleri ve akış birikim değerleri kullanılarak havza ve alt havza 

sınırları çıkarılmıştır. Böylece, ArcGIS ortamında, SYM verileri kullanılarak tatmin edici 

doğrulukta Fırat havzası karakteristikleri elde edilmiştir. Böylece, hidrolojik, meteorolojik ve 

iklimsel çalışmalarda kullanılmak üzere bir altlık ve girdi temin edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sayısal Yükseklik Modeli, Akım Yönü, Drenaj Ağı,  Havza Sınırları. 
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ÖZET 

Kuraklık, uzun bir süre boyunca yağış eksikliğinden kaynaklanan bir meteorolojik olay olarak 

ifade edilir. Kuraklık, kapladığı alan, uzun vadeli etkileri ve birçok sektör üzenindeki olumsuz 

etkileri nedeniyle büyük önem taşıyan doğal afetlerden biridir. Kuraklık olaylarını doğru bir 

şekilde izlemek ve karakteristiklerini (kuraklık süre, şiddet, başlangıç ve bitiş tarihleri) ölçmek 

için birçok kuraklık indeksi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Fırat havzasında bulunan Erzurum 

Meteoroloji Gözlem İstasyonunda (MGİ) gözlenen kuraklıklar çeşitli kuraklık indeksleri 

kullanılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 1966 ile 2017 yıllarını kapsayan 

yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak, aylık, 3 aylık ve 12 aylık zaman periyotlarında 5 farklı 

Meteorololik Kuraklık İndeksi; Standart Yağış İndeksi (SYİ), Standart Yağış 

Evapotranspirasyon İndeksi (SYEİ), İstatistiksel Z Skoru İndeksi (ZSİ), Yağış Anomali İndeksi 

(YAİ) ve Standardize Edilmiş Keşif Kuraklık İndeksi (KKİ) değerleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan indeksler seçilen zaman periyotlarında gidişler analizine tabi tutulmuştur. Analizler 

doğrultusunda, çeşitli ekstrem kuraklık karakteristikleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırma işleminde indekslerin zamanla değişim grafikleri ve maksimum ve ortalama 

kuraklık karakteristikleri kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak, SYEİ ve KKİ değerlerine göre 

Erzurum MGİ’da 1969 ile 1972 yılları arasında maksimum kuraklıklar görülürken SYİ, ZSİ ve 

YAİ’ye göre 2012 ile 2015 yılları arasında maksimum kuraklıklar görülmüştür. Bu durum 

Erzurum MGİ’de kuraklık riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışma 

alanında kuraklık erken uyarı önlemleri alınarak kuraklıklar krizde dönüşmeden müdahale 

edilerek etkileri azaltılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gidişler analizi, Kuraklık indeksi,  Keşif Kuraklık İndeksi (KKİ), Standart 

Yağış İndeksi (SYİ), Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi (SYEİ). 
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DEVELOPMENT OF PVC MEMBRANE POTENTIOMETRIC SENSOR BASED ON 

MOF IN THE DETERMINATION OF MAPROTILINE HYDROCLORIDE 

 

Gulsah Saydan Kanberoglu 

Van Yuzuncu Yil University  

ABSTRACT 

Maprotiline hydrochloride is a tetracyclic antidepressant In case of overdose of drugs with 

maprotiline hydrochloride active substance, mania, hypomania, suicidal tendency, lethargy,  

excessive mobility, restlessness, loss of muscle coordination , frequent , the color of the skin 

turning blue, dilatation of the pupil, sweating may be seen. Therefore, it is very important to 

adjust the dose during the treatment process. Potentiometric ion selective electrodes provide 

many advantages with their superior features such as low costs, wide working ranges, 

selectivity and sensitivity, easy preparation, rapid analysis results, miniaturization, small 

sample size measurement and no need for expert technicians.. For membrane optimization of 

Polyvinylchloride  membrane ion selective electrodes were fabricated in different compositions 

using MOF (metal organic framework) and the potentiometric performance properties of these 

electrodes were investigated. As ionophore, MIL-53 was used as MOF in the structure of the 

electrode. We found that an electrode with a composition of 3.0% MIL-53, 64.0% 

Dibutylphthalate(DBP), 32.0% Polyvinylchloride (PVC) , %1 KTpClPB  exhibited the best 

potentiometric performance properties. The linear working range of this electrode was 

1.0 × 10−8–1.0 × 10−2 M and slope in 10-fold concentration change was 53.57  mV; detection 

limit was 5.0 × 10−9 M, pH working range was 2–5 and 6.4-9.4 ; and finally response time was 

less than   5 s.  

Key word: Maprotiline hydrochloride, Potentiometric sensor, MOF 
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RATLARDA METOTREKSAT UYGULAMASININ KALP DOKUSU ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BİYOKİMYASAL OLARAK ARAŞTIRILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

 Metotreksat (MTX), folik asit metabolizması ile ilişkili olan antineoplastik bir ilaçtır. 

Folik asidin bir antagonisti olan MTX, kanser kemoterapisinde, lösemi, meme bezi tümörleri, 

osteosarkom, sedef hastalığı ve otoimmün bozukluklarda anti-metabolit olarak kullanılır ve 

RNA, timidilat, proteinler ve özellikle DNA sentezini inhibe eder. Karaciğer, böbrek ve akciğer 

gibi bir çok organda yan etkileri olduğu tespit edilen MTX’ in kalp dokusunda da toksik etkileri 

olduğu bildirilmiş ancak yeterli literatür bulunamamıştır. Bu nedenle sunulan çalışmada MTX’ 

ın literatürlerde en çok kullanılan dozu ve süresi ile ratlara uygulanmasının kalp dokusu üzerine 

etkilerinin oksidan-antioksidan denge ve bazı sitokin düzeyleri üzerinden araştırılması 

amaçlanmıştır. Deney her biri 7 rattan oluşan toplam 2 gruptan oluşmaktadır. Kontrol grubuna 

çalışmanın 1. gününde periton içi serum fizyolojik, MTX grubuna da yine çalışmanın 1. 

gününde literatürlerde en çok kullanılan doz olan 20 mg/kg dozunda MTX periton için tek sefer 

uygulanmıştır. 7. gün sonunda ratlar hafif sevofloran anestezisi altında kesilerek kalp dokuları 

alınmış ve biyokimyasal inceleme yapılmıştır. 

 Çalışma sonuçlarına göre  oksidan parametrelerden olan MDA düzeylerinde kontrol 

grubu ile MTX grubu arasında herhangi bir fark tespit edilememiştir (P>0.05). Bununla birlikte 

Süperoksit dismutaz (SOD), Glutatyon peroksidaz (GPx) ve Katalaz (KAT) gibi antioksidan 

enzim aktiviteleri ile non-enzimatik antioksidan olan Glutatyon (GSH) düzeylerinde de kontrol 

grubu ve MTX grubu arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanamamıştır (P>0.05). 

İnterleukin 1-Beta (IL-1), Tümör Nekrosiz Faktör-alfa (Tnf-)  ve Nükleer Faktör Kappa B 

(NF-B) gibi sitokin düzeyleri açısından da her iki grup arasında herhangi bir fark 

belirlenememiştir (P>0.05). 

 Sonuç olarak MTX ratlarda toksisite oluşturmak için kullanılan ve en yaygın dozu 

olan 20 mg/kg dozu ve süresinin kalp toksisitesi oluşturmada yeterli olmadığı, doz ve sürenin 

yeniden ve daha yüksek düzeylerde seçilerek yeni çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Kalp, Oksidan-antioksidan denge 
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ABSTRACT 

The biochemical parameters in the blood vary according to age, gender, race, physiological 

status and geographical region. In this study, glutathione (GSH), ceruloplasmin (SER), total 

lipid, calcium (Ca) and inorganic phosphate (Pi) levels in the blood samples belonging to three 

different sheep breeds in Bandırma Sheep Research Farm were investigated. In the study, 49 

Kıvırcık, 49 Gökçeada and 10 Sakız sheep were used in the study. When the mean values 

between races were analyzed, GSH level was highest in Gökçeada race (19.03 ± 6.54 mg/dl) 

(p≤0.05) The amount of ceruloplasmin was found statistically significantly higher in Kıvırcık 

sheep (22.10 ± 9.57 mg / dl) compared to other breeds. No significant differences were found 

between races in total protein, total lipid and Ca levels (p≥0.05). Pi levels were determined to 

be slightly higher (4.23 ± 1.40 mg/dl)in Kıvırcık sheep compared to other sheep breeds and 

statistical significance was determined. According to these results, the serum metabolic 

parameters belonging to three different races were not found to be significant, while the 

polymorphic parameters such as GSH and SER were different among races. In these races, the 

productive features such as meat, milk, wool and body weight gains and relationships between 

these parameters should be examined. 

Anahtar Kelimeler : Biochemical parameters , Ceruloplasmin, Glutathione, Serum, Sheep.  
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ABSTRACT 

Introduction: Cryptosporidium spp. is a common zoonotic enteric protist that causes clinical 

and subclinical infections in livestock worldwide. 

Aim: The aim of this study is to research the prevalence of Cryptosporidium spp. in lambs of 

Siirt province 

Material and Methods: In this study A total of 65 lambs fecal samples which were up to 45 

days old were collected some farms in Siirt region during 2018-2019 and brought to the 

laboratory. Kinyoun’s acid-fast method was used for microscopic examination. Then they were 

examined at magnification of x100. DNAs extraction was performed accordantly with the kit 

protocol by using QIAamp DNA Stool Mini Kit for molecular examination. After the DNA 

extraction, Nested PCR was performed with appropriate primers. The PCR products were run 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 21 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

on 1.5% agarose gel stained with Safe-T-Stain and images were obtained using gel imaging 

device.  

Results: Microscopically, Cryptosporidium spp. cysts were found in 17 out of 65 (%26,15) 

examined samples. As a result of the Nested PCR, 20 (%30,76) samples were found positive in 

terms of Cryptosporidium spp.   

Conclusion: As a result it was observed that Cryptosporidium spp. in lambs in Siirt region was 

high. Moreover, it has been suggested that further precautions be taken. 

Keywords: Lamb, Cryptosporidium spp., Siirt 
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ABSTRACT 

Introduction: Giardia duodenalis is a flagellated unicellular parasite that infects intestines of 

various mammals, including humans. In ruminants, the infection may not show clinical 

symptoms or it can cause chronic diarrhea and weight loss. Giardia duodenalis courses with a 

higher morbidity and mortality in farms animals, and especially in the young animals. 

Moreover, it can be observed in farms animals of any age and can cause economic losses.  

Aim: The aim of this study is to determine the prevalence of G. duodenalis found in calves 

around Siirt region. 

Material and Methods: In this study A total of 72 calves fecal samples which were up to 3 

months old were collected different farms in Siirt region during 2018-2019 and brought to the 

laboratory. In this study, A total of 72 calves fecal samples from different farms in Siirt region, 
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which are 3-month-old at most, were manually taken from the rectum of each calf using 

disposable latex gloves, and that they were put into stool containers and taken to laboratory. 

After that, they were examined in terms of Giardia spp. cysts under microscope by applying 

native examination method. Following this, DNA extraction was made by using QIAamp DNA 

Stool Mini Kit. After, Nested PCR was made with appropriate primers. The obtained PCR 

products were stained with Safe-T-Stain and images of them were obtained on 1.5% arose gel. 

Results: In 21(% 29,16) of the examined 72 samples, Giardia spp. cysts were microscopically 

observed. As a result of the Nested PCR, 24 (%33,33) samples were found positive in terms of 

Giardia duodenalis.   

Conclusion: It has been determined that in calves in Siirt region, Giardia duodenalis is quite 

commonly observed. Moreover, it has been suggested that further precautions be taken.  

Keywords: Calf, Giardia duodenalis, Siirt 
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ABSTRACT 

Introduction: Cryptosporidium is a obligatory intracellular protist parasite that affects various 

vertebrate hosts including humans. 

Aim: The aim of this study investigate the prevalence of the Cryptosporidium spp. in calves in 

the Siirt region. 

Material and Methods: In this study A total of 72 calves fecal samples which were up to 3 

months old were collected different farms in Siirt region during 2018-2019 and brought to the 

laboratory. Stool samples were stained by using the Kinyoun’s acid-fast method and they were 

examined at magnification of x100. Using the QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, 

Germany) DNA extraction was done. Then, Nested PCR was performed with the appropriate 
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primers. The obtained PCR products were stained with Safe-T-Stain and images of them were 

obtained on 1.5% arose gel.  

Results: Cryptoporium spp. the cyst was observed microscopically in 24 of 72 (33.33%) of 

examined samples. As a result of Nested PCR, 30 samples (%41,66) were found positive in 

terms of Cryptosporidium spp. 

Conclusion: It was seen that Cryptosporidium spp. in calves in the Siirt region was high rate 

of existence. it has been suggested that further precautions be taken. 

Keywords: Calf, Cryptosporidium spp., Siirt 
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ABSTRACT 

Introduction: Giardia duodenalis is an important intestinal zoonotic pathogen that leads to 

diarrhea and enteric diseases both in humans and animals. 

Aim: This study aimed to investigate the prevalence of G. duodenalis in lambs in the Siirt 

province. 

Material and Methods: In this study, a total of 65 lambs fecal samples, which were up to 45 

days old were gathered from some farms in the Siirt region during 2018-2019 and were taken 

to the laboratory. They were examined in terms of Giardia spp. cysts under a microscope by 
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applying the native examination method. Then DNA extraction was conducted according to the 

kit protocol by using the QIAamp DNA Stool Mini Kit. Nested PCR was conducted with proper 

primers. The obtained PCR outcomes were run on 1.5% agarose gel stained with Safe-T-Stain 

and images were taken applying gel imaging device.  

Results: Microscopically, Giardia spp. cysts were detected in 20 (30.76%) of 65 samples. 

According to the result of Nested PCR, in 24 samples (36.92%) Giardia duodenalis were found 

as positive. 

Conclusion: It was determined that Giardia duodenalis is quite commonly observed in lambs 

in the Siirt region. Moreover, it was suggested that further precautions be taken. 

Keywords: Lambs, Giardia duodenalis, Siirt 
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PREVALENCE OF Cryptosporidium spp. IN DOGS IN SIIRT REGION  

 

Adnan AYAN 

Van Yüzüncü Yıl University  

Mustafa İleri  

Van Yüzüncü Yıl University  

ABSTRACT 

Introduction: Cryptosporidiosis, resulted from the protozoan parasite Cryptosporidium spp., 

is a significant zoonotic infection and is regarded as a common public health matter. 

Cryptosporidium, which is an intestinal protozoan parasite and affecting a large-scale range of 

animals, is spilled to the environment by the feces of infected hosts that involve humans and 

companion animals. Environmental infection with infective oocysts raises the danger of 

transmission of this zoonotic pathogen to other susceptible hosts. 

Aim: The objectives of this study were to explore the prevalence of Cryptosporidium spp. in 

dogs in Siirt province. 

Material and Methods: The material of the study consists of 75 diarrhea stray dog feces in 

Siirt province between 2019-2020 for up to 3 months of different races, ages and genders. Stool 

samples were placed in sterile feces containers. The samples were then brought to the laboratory 

and stored at +4 °C until further analyses. Stool samples were stained with Kinyoun’s acid-fast 

method and examined under a microscope at x100 magnification. DNA was extracted from all 

of the feces using RTA Stool DNA Isolation Kit according to the manufacturer's protocol. The 

DNAs obtained were kept at -20 °C until the next stages. Nested PCR was performed using 

suitable primers to amplify the SSU rRNA gene region of Cryptosporidium. Then, PCR 

products were run on agarose gel and images were obtained on the gel imaging device. 

Results: Cryptosporidium spp. oocysts were found in 18 (24%) of 75 feces as a result of 

microscopic examination. 826-864 bp specific bands for Cryptosporidium spp. were obtained 

in 22 (29.33%) of 75 samples with Nested PCR. 

Conclusion: As a result, Cryptosporidium spp. was found to be quite high. Attention was drawn 

to the need to take protective measures. 

Keywords: Cryptosporidium spp., Dog, Siirt 
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DIVERSITY OF OVINE MHC II, DQA2 GENE CODING REGION IN NATIVE 

TURKISH SHEEP 

Yalçın YAMAN, PhD 

Sheep Breeding and Research Institute, Bandırma, Balıkesir 

ÖZET  

Major histocompatibility complex (MHC) is a locus in vertebrates that is well known for its 

crucial role in the adaptive immune response to a wide variety of pathogens. MHC encoded cell 

surface glycoproteins have the ability to recognize antigenic regions of the pathogens and 

present them to the T cells. Three subgroups of MHC (Class I, Class II, and Class III) gene 

families have been defined. Two subgroups; DR (DRB1) and DQ (DQA1, DQA2, DQB1, and 

DQB2), have also been defined in MHC class II (MHC II). So far, numerous study has been 

conducted to demonstrate regarding polymorphisms of DRB1, its functions in the immune 

response to disease, and genetic diversty in farm animals, nevertheless, there is a limited 

number of the study investigating DQ subgroups in sheep, furthermore, there is no study in 

Turkish native sheep.  

In the present study DQA2 gene from MHC II, DQ subgroup was investigated with the 

sequence-based genotyping technique in native Turkish sheep. Animal materials were Kıvırcık 

(n= 37), Gökçeada (n= 18), Çine çaparı (n= 26), and Karakaçan (n= 25) sheep, which last two 

breeds are in danger of extinction. Exon 2 of ovine DRQ2 was amplified with the primers 

DQA2_F: TTCCACCTTCTTGCTCCTCAC and DQA2_R: 

CTTAAAGAAGGGAGTGAAGCCT and subjected to Sanger seuencing. Sequence analysis 

revealed eleven missense and four synonymous single nucleotide polymorphisms (SNPs). 

Codon position and amino acid substitutions of the missense SNPs were S46G, E47Q, Y48F, 

T49I, H50Q, Q50H, E63G, G75S, D81H, G84V, and N88D, respectively. Haplotypes were 

constructed for missense SNPs. A total number of 44 haplotypes were determined of which 

eleven haplotypes were common and thirty-three haplotypes were rare that found in only one 

sheep in the sample set. Common haplotypes were G46Q47Y48T49H50E63G75D81G84K88, 

G46E47Y48I49H50E63G75D81G84K88, S46E47Y48T49Q50E63G75H81V84K88, 

G46Q47Y48T49H50G63G75D81G84K88, G46Q47Y48T49Q50G63S75D81G84N88, 

G46Q47Y48T49Q50G63G75D81G84K88, G46Q47Y48I49Q50E63S75D81G84K88, 

G46Q47F48T49H50E63G75D81G84K88, G46Q47Y48T49H50E63S75D81G84K88, 
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G46Q47Y48T49H50E63S75D81G84K88, and G46Q47Y48T49H50G63S75D81G84N88 and overall 

frequencies were 0,340, 0,085, 0,066, 0,052, 0,033, 0,033, 0,052, 0,019, 0,019, 0,019, and 

0,019, respectively. 

Present study demonstrates that DQA2, exon 2 in the native Turkish sheep breeds has excessive 

diversity and investigating this gene regarding natural genetic resistance or susceptibility to 

disease may improve our understanding of functions of ovar MHC locus. 

Keywords: Turkish native sheep, MHC II, DQA2 gene, genetic diversity 
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THE EFFECT OF DIFFERENT MULCHING MATERIALS IN SEEDLING 

PERFORMANCE OF ORIENTAL TOBACCO 

 

Dr. Dursun KURT  

Ondokuz Mayıs University 

ABSTRACT 

Samsun-type tobaccos have a special place in world tobacco farming. This study was conducted 

in 2015 and 2016 to determine the effects of different mulching materials on seedling 

performance of three Samsun-type tobacco cultivars. Experiments were conducted in 

randomized block factorial experimental design with 5 replications. Nail tobacco line and Canik 

190-5 and Canik Sıtmasuyu 10821 tobacco cultivars were used as the plant material of the 

experiments. Rice husk, fermented livestock manure and 1:1 mixture of these two materials 

were used as mulching materials. Measurements were performed on morphological and 

biomass parameters of the seedlings. Mulching treatments had significant effects on majority 

of the investigated parameters. Among three oriental tobacco cultivars, the shortest seedling 

height (14.32 cm) was observed in Nail cultivar and the longest seedling height (17.73 cm) was 

observed in 190-5 cultivar. The lowest root length (5.43 cm) was observed in Nail cultivar and 

the greatest root length (7.36 cm) was observed in Canik cultivar. The thinnest stem diameter 

(3.53 mm) was observed in Nail cultivar and thickest stem diameters (4.61 mm) was observed 

in 190-5 cultivar. The lowest below-ground, above-ground and total fresh weights (respectively 

as 0.35 g, 6.53 g and 6.8 g) were obtained from Nail cultivar. The greatest below-ground, above-

ground and total fresh weights were respectively observed as 0.56 g (Canik), 8.17 g (190-5) and 

8.70 g (190-5). Correlations analysis revealed the greatest positive correlation between seedling 

height and root length and between seedling height and stem diameter. With regard to seedling 

characteristics of three oriental tobacco cultivars, fermented livestock manure was found to be 

prominent as a mulching material. Also 1:1 rice husk: livestock manure mixture can also be 

used as an appropriate mulching material for tobacco seedlings. 

Anahtar Kelimeler: livestock manure, Nicotiana tabacum L., rice husk, seedling, tobacco 
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VAN İLİNDE YETİŞEN MISIR (ZEA MAYS, CORN, MAİS) KOÇANI TALAŞI 

ÜZERİNDEKİ METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONUNUN KİNETİK 

HESAPLAMALARI 

 

Ali Rıza Kul  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Hasan Elik 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Adsorpsiyon: Adsorpsiyon prosesi, genelde çözeltide çözünmüş halde bulunan maddelerin 

uygun bir ara yüzey üzerinde toplanmasıdır. Ara yüzey sıvı-gaz sıvı-katı veya sıvı-sıvı arasında 

olabilir. Atık su arıtımında adsorpsiyon, atık sulardaki belirli maddeleri uzaklaştırmak amacıyla 

bu maddeleri tutabilecek özellikler gösteren adsorbent adı verilen maddelerin kullanılması 

işlemidir.[1] 

Bu çalışmada, Van ilinde yetişen Mısır bitkisinin taneleri çıkarıldı ve koçanları talaş haline 

gelinceye kadar öğütüldü ve kullanıldı. Metilen mavisi boyamada kullanılan bir kimyasal 

maddedir. Mısır koçanı talaşı  çok ince öğütülüp 250 mesh elekten geçirildikten sonra, bunun  

3 gramı bir litre  metilen mavisi boyası içeren farklı derişimlerdeki çözeltilere eklenmiştir. 

Farklı zaman aralıklarında bu çözeltilerden örnekler alınıp, UV-GB spektrofotometresinde 660 

nm dalga boyunda adsorbansları ölçülmüştür. Ölçümler farklı sıcaklık değerlerinde yapılmış, 

elde edilen veriler birinci ve ikinci derece kinetik modellerine uygulanmıştır.  Birinci derece 

kinetik modelde 40 ppm metilen mavisi derişimindeki regresyon sabiti değerleri 298 K, 308 K 

ve 318 K’de sırasıyla 0,368, 0,942  ve 0,521 olarak bulundu. İkinci derece kinetik modelde ise, 

40 ppm metilen mavisi derişimindeki regresyon sabiti değerleri: 298 K, 308 K ve 318 K’de 

sırasıyla 0,9206, 0,9353  ve 0,9707 olarak bulundu. Sıcaklığın adsorpsiyon verimine etkisi ise 

şöyle gözlemlendi.  Sıcaklık arttıkça, 40 ppm metilen mavisi konsantrasyonunun sırasıyla % 

55,85, % 63,32,  % 74,02 , 298 K, 308 K ve 318 K olduğu tesbit edildi. Sonuçta verilerin ikinci 

derece kinetik modeline uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bize Van ilinde yetişen 

mısır bitkisi koçanları talaşının  kentsel kaynaklı   atık suların arıtılmasında filtre amaçlı 

kullanılabileceğini ve sürdürülebilir akıllık kentlerin inşaa edilmesinde parametre olabileceğini 

göstermektedir.[2].  
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VAN İLİNDE YETİŞEN MISIR (ZEA MAYS, CORN, MAİS) KOÇANI TALAŞINDA 

METİLEN MAVİSİ ADSORPLAMA ÇALIŞMALARININ TERMODİNAMİK VE 

İZOTERM HESAPLAMALARI 

 

Ali Rıza Kul  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Hasan Elik 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kentlerde sürekli olarak atık su üretilmekte ve bunlar atık su tesislerine gönderilerek 

birikmektedir. Eğer atık sular zamanında arıtılmazsa en başta sağlığımızı ve çevremizi etkiler. Çünkü toksik 

maddeler kaynaklık eder. Yer altı sularını da kirletir. Bu çalışmamızın amacı  Van ilinde yetişen mısır bitkisinin 

koçanlarından  elde edilen talaşların kullanılarak su kirliliklerinin arıtılması   tasarlanmıştır. Böylelikle temiz bir 

çevre ve kent yaşamına katkısı olacaktır.[1]. Yaptığımız deneysel çalışmamızda farklı derişimlerde boyar madde 

(metilen mavisi) çözeltileri sırası ile 298 K,308 K,318 K derece sıcaklıklarda ve litrede ayrı ayrı her bir çözeltiye 

3’er gram öğütülmüş Mısır koçanı talaşı eklenerek manyetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Değişik zaman 

aralıklarında alınan numunelerin (boyar madde) UV-GB spektrofotometresi kullanılarak 660 

nm dalga boyunda absorbans ölçümleri yapıldı. Çalışma sonucunda metilen mavisinin Mısır koçanı talaşı 

üzerinde hesaplanan izoterm verilerinde, 298 K da 40 ppm 500 ml metilen mavisi çözeltisinde 1,5 gram mısır 

koçanı talaşı  22,98 miligram metilen mavisi adsorplamıştır. Metilen mavisi çözeltisinin PH’ sı 5,5 olarak 

ölçülmüştür. Adsorpsiyonun Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin-Radushkevich, izotermleri ile 

kıyaslandığında, Freundlich, izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R2 = 0,989 ile 298 K’da olduğu 

görüldü. Termodinamik parametreleri    hesaplandığın da ,  ∆H , entalpi değerinin 0,0318  kj/mol, ∆S ,entropi 

değerinin 0,0995 kj/mol , ∆G, Gibbs serbest enerji değerlerinin 298  K’de -29,6271 kj/mol, 308 K’de -30,6223 

kj/mol, 318 K’de ise -31,6276 kj/mol olduğu görülmüştür. 

 Bu da bize Van ilinde yetişen mısır koçanı talaşının iyi bir absorban madde olduğunu gösterdi.   Bu sonuçlar da   

yaptığımız deneysel çalışma da Van ilinde yetişen mısır koçanları talaşının atık sulardaki toksik özellikteki   boyar 

maddelerin giderilmesin de   filtrasyon olarak kullanılabileceğini   göstermektedir. [2]. 

Anahtar kelimeler: Mısır Koçanı Talaşı, Metilen   mavisi, Adsorpsiyon, Langmuir, Freundlich, 

Temkin. 
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MUŞ İLİNDE YAYGIN KULLANILAN DEMOND, GRANLAND VE SAFACOL 

PESTİSİTLERİNİN HEDEF DIŞI BAZI TOPRAK MİKROORGANİZMALARINA 

ETKİLERİ 
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Bitlis Eren Üniversitesi 

Mühendis Ayşenur GÜVEN 
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Biyolog Birgül ILIKHAN 

Bitlis Eren Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, Muş ili tarımsal alanlarda yaygın kullanılan Demond EC 2.5 (insektisit), Granland 

DF (herbisit) ve Safacol 70 WP (fungisit) pestisitlerinin hedef dışı toprak mezofilik bakteri ve 

mikrofungus popülasyonlarına etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Deney, laboratuvar 

şartlarında tekrarlı ölçümlerde varyans analiz yönteminde üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

Pestisitler, önerilen ve bir üst dozlarda sırasıyla bir kg toprak konulmuş saksılara enjektör 

yardımı ile püskürtülerek verilmiştir. Pestisit muamelelerinin etkilerinin araştırılmasında 

tekrarlanan ölçümlü varyans analizi (Repeated Measurement ANOVA) ve profil analizi 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Bakteri popülasyonu için sadece periyotların etkisi önemli 

bulunurken (P=0.001); mikrofungus popülasyonları için hem periyot (P=0.004) hem Periyot × 

Muamele interaksiyonu önemli (P=0.050) bulunmuştur. Profil analizleri grafiklerine 

bakıldığında, bakteri popülasyonun kontrole göre olumsuz etkilendiği görülürken mikrofungus 

popülasyonun ise kontrolde azalırken pestisit muamelelerinde az ya da çok arttığı görülmüştür. 

Sonuç olarak; kullanılan pestisitlerin, mikrofungus popülasyonu üzerinde az ya da çok olumlu 

etki gösterirken bakteri popülasyonu üzerinde olumsuz etki gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki koruma, Demond EC 2.5, Granland DF, Hedef dışı canlı, Muş, 

Mezofilik bakteri, Mikrofungus, Safacol 70 WP, Tarım, Toprak kirliliği 
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ÖZET 

Bu araştırma, Muş ili tarımsal alanlarda yaygın kullanılan Demond EC 2.5 (insektisit), 

Granland DF (herbisit) ve Safacol 70 WP (fungisit) pestisitlerinin hedef dışı canlılardan toprak 

nematodlarına (trofik düzeylerine göre) etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deney, 

laboratuvar şartlarında tekrarlı ölçümlerde varyans analiz yönteminde üç tekerrürlü olarak 

yapılmıştır. Pestisitler, önerilen ve bir üst dozlarda sırasıyla bir kg toprak konulmuş saksılara 

enjektör yardımı ile püskürtülerek verilmiştir. Pestisit muamelelerinin etkilerinin 

araştırılmasında tekrarlanan ölçümlü varyans analizi (Repeated Measurement ANOVA) ve 

profil analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bitki paraziti, omnivor-avcı, bakterivor ve toplam 

nematodlar için sırasıyla Periyot × Mumale interaksiyonu istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (P=0.002; P=0.004; P=0.001; P=0.000). Profil analizi grafiklerine bakıldığında, 

kontrol muamelesine göre bitki paraziti nematodlar için Safacol’un her iki doz ve Demond’un 

önerilen doz muamelelerinde azalmanın olduğu; fungivor nematodlar için tüm pestisit 

muamelelerinde azalma olduğu; omnivor-avcı nematodlar için Demond’un her iki doz ve 

Granland’ın önerilen doz muamelelerinde azalma olduğu; bekterivor ve toplam nematodlar için 

Granland’ın her iki doz muamelesinde azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; 

kullanılan pestisitlerin, toprak için önemli olan hedef dışı canlılardan trofik düzeylerine göre 

toprak nematodlarını kısmen olumlu / olumsuz etkilediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bitki koruma, Demond EC 2.5, Granland DF, Hedef dışı canlı, Muş, 

Nematod, Safacol 70 WP, Tarım, Toprak 
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ESKİŞEHİR DE YAYILIŞ GÖSTEREN CONVOLVULUS L. TAKSONLARIN 

TOHUM YAPILARININ İNCELENMESİ 

 

Derviş Öztürk 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Convolvulaceae (Sarmaşıkgiller) ailesinden ülkemizde 4 cins ve 40 türü doğal yayılış 

gösterir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir, gıda olarak kullanılan türleri vardır. Araştırma alanından 

toplanan Convolvulus L. çiçeklenme ayları olan Mayıs ve Temmuz aylarında 2018-2019 'da 

Eskişehir’de toplandı. Convolvulus L. türleri otsu veya çok küçük çalımsı formda bitkilerdir. 

Convolvulus L. üyelerinde meyve kapsül olup meyvenin şekli ovoid, subgloboz veya elipsoid 

akuminat olabilmektedir. Meyveler ovaryum ile aynı indumentum özelliklerine sahiptir. 

Stilus'un taban kısmı bazı taksonlarda kalıcı olup kapsülün açılma şekli loculicidal dir. Kapsül 

genelde 2 odacıklı olup 3 köşeli 4 tohum bulundurur. Tohum yüzeyi düz, ağsı veya tüberkülat 

yapıda olabilir. Tohumlar birçok farklı taksonomik karakteri bünyesinde barındırmasına 

rağmen bu karakterlerin Convolvulus L. taksonlarını sınıflandırmada kullanılmasında ise 

herbaryum örnekleri başta olmak üzere halen bazı kısıtlamalar mevcuttur. Günümüze kadar 

toplanmış olan herbaryum örneklerinin çoğu çiçeklenme ve erken meyve evresinde 

toplandıkları için olgun tohum karakterlerini saptamak mümkün olamamaktadır. Halen dünya 

üzerindeki birçok Convolvulus L. taksonunun tohum ve kapsül özellikleri net bir şekilde 

bilinmemektedir. Eskişehir'deki Convolvulus L. türleri Convolvulus cantabrica, Convolvulus 

lineatus, Convolvulus phrygius, Convolvulus pulvinatus, Convolvulus compactus, Convolvulus 

arvensis, Convolvulus galaticus, Convolvulus betonicifolius ve Convolvulus holosericeus'dur. 

İncelenen taksonlar arasındaki tohumların şekli büyük bir değişiklik göstermektedir. İncelenen 

Convolvulus taksonlarının tohum şekilleri primidal, armut, oval ve eliptik şekillerdedir. Tohum 

yüzeyleri derimsi ve kadifemsi olarak görülmektedir. Tohum boyutları 1.5–4.5 × 1.5–2.5 (mm) 

arası değişmektedir. Tohum rengi koyu ve açık kahverengi, sarımsı kahverengi olarak 

gözlenmiştir. Tohumların yüzeylerinde bazı türlerde tüy görünmez iken bazı türlerde tüy 

bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Convolvulus, Morfolojik, Tohum, Eskişehir 
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Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) ÜZERİNE ANATOMİK VE 

MİKROMORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR 

Derviş Öztürk 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türkiye' de Orchidaceae familyası 26 cins ve 60'ı endemik olan yaklaşık 166 tür ile temsil 

edilmektedir. Bu çalışmada, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) 

anatomik, morfolojik ve mikromorfolojik özelliklerini ayrıntılı olarak incelemeyi ve 

taksonların sınırlandırılmasını ve sistematik ilişkilerini değerlendirmek için sonuçları 

incelenmiştir. Platanthera türlerinin bitki materyalleri 2018 arasında Eskişehir'de toplanmıştır. 

Platanthera chlorantha örnekleri anatomik özellikleri açısından analiz edilmiştir. Platanthera 

chlorantha anatomisinde mikrometrik olarak araştırıldı. Anatomik incelemelerde kök 

anatomisinde, özellikle kollateral vasküler demetler, vasküler demetlerin dağılımı ve ksilem 

özellikleri açısından anatomik olarak farklı olduğu bulunmuştur. Kök anatomisinde, merkezi 

silindir, endodermis ve / veya pericycle özellikleri incelenen tüm taksonların ayırt edici 

özellikleridir. gövde, yaprak enine kesitler ve yaprak alt yüzeysel ve yaprak üst yüzeysel 

kesitlerinde hücrelerin mikrometrik olarak ölçümleri yapılmış ve yapıları hakkında bilgiler 

verilmiştir. Morfolojik incelemelerde çiçek, lateral sepal, petal, dorsal sepal, anter belirlendi. 

Taze bitki örneklerinden bazıları morfolojik ölçümler için kullanılmış ve CANON EOS 

fotoğraf makinesi ile fotoğrafları çekilerek detaylı açıklamaları hazırlanmıştır. Platanthera 

chlorantha arazideki genel görüntüsü ve anatomik kesitlerinin görüntüsü Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde fotoğraf 

çekimleri yapılmıştır. Bulgular Türkiye Florası bulguları ile karşılaştırıldı. Bitkinin çiçeklenme, 

habitat ve yaşam formları, genel ve bölgesel yayılışları, IUCN kategorisi hakkında da bilgiler 

verilmiştir. Habitat olarak, Platanthera chlorantha 900 m ila 1100 m'ye kadar kadar yayılış 

göstermektedir. Örnekler Eskişehir’den toplanmış ve lokalitesi verilmiş olup, Türkiye’de 

yayılış alanları literatür incelemelerine göre saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Platanthera chlorantha, Anatomik, Morfolojik, Mikromorfolojik 
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AĞIRLIKLI GRAFLARIN ZAGREB MATRİSİ 

 

Doç Dr ,Şerife BÜYÜKKÖSE  

Gazi Üniversitesi  

YL öğrencisi, Merve YAVUZ 

Gazi üniversitesi, 

 

Özet: i nokta derecesi d(i)=di olmak üzere ij kenarının ağırlığı di ,dj olmak üzere  

            M1=∑ 𝑑𝑖∈𝑉 i
2 

M2=∑ 𝑑𝑖𝑑𝑗𝑖,𝑗∈𝐸  olarak tanımlanır. Ayrıca ağırlıklı graflar için 

M1(Gw)=∑ 𝑊𝑖∈𝑉 i
2 

Ve M2(Gw)=∑ 𝑊𝑖𝑊𝑗𝑖,𝑗∈𝐸  olarak tanımlanır. Burada Wi=∑ 𝑊𝑖𝑘𝑖~𝑘  dır 

 

Gw(V,E) ve V={1,2, … , 𝑛} nokta kümesi üzerinde tanımlı i,j ∈ 𝐸 kenarının ağırlığı w(ij) ile 

gösterilen bir bağlantılı ağırlıklı graf olsun.Burada w(ij)  ij kenarının ağırlığı olarak 

adlandırılır ve bu ağırlık pozitif bir reel sayı veya pozitif tanımlı bir kare matris olarak 

alınabilir. 

Gw(V,E)  basit bağlantılı graflar için 1. Ve 2. Zagreb indeksleri sırasıyla literatüde 

M1(G)=∑ 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑖∈𝑉 =∑ 𝑑𝑖
2

𝑖∈𝑉  

Ve M2(G)=∑ 𝑑𝑖𝑑𝑗𝒊𝒋∈𝑽  olarak tanımlanmıştır.Biz bu çalışmada öncelikle ağırlıklı 

grafların 1. Ve 2. Zagreb indekslerinin sırasıyla 

 

M1(Gw)=∑ 𝑊𝑖∈𝑉 i
2 

Ve M2(Gw)=∑ 𝑊𝑖. 𝑊𝑗
𝑖~𝑗

 

şeklinde tanımlayacağız.Burada Wi=∑ 𝑊𝑖𝑘𝑖~𝑘  dır.Basit bağlantılı graflar için tanımlanan 

özellikle kenar Zagreb ve nokta Zagreb matrislerinin Gw(V,E) kenar ağırlıklı bir graf için 

sırasıyla şu şekilde tanımlayabiliriz. 
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M1(Gw)=∑ 𝑊(𝑖)2
𝑖∈𝑉   ve  

Ve M2(Gw)=∑ 𝑊(𝑖). 𝑊(𝑗)𝑖,𝑗∊𝐸  

Ayrıca bunların modified Zagreb indekslerini    

M1(Gw
m)=∑ 𝑤𝑖∈𝑉 i

-2 

Ve M2(Gw
m)=∑ 𝑤𝑖

−1. 𝑤𝑗
−1

𝑖,𝑗∊𝑉  şeklinde tanımlayabiliriz. Burada Wi=∑ 𝑊𝑖𝑘𝑖~𝑘  i ye 

komşu noktaların kenar ağırlığıdır. 

2006 yılında janezic milicenivic ve nicolic G nin kenar Zagreb matrisini i,j için tekrar 

Z(G) diye isimlendirdi ve  

𝑍𝑖𝑗 = {
𝑑𝑖𝑑𝑗 ,   𝑖 ∼ 𝑗

0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
  şeklinde tanımladı .det(λIn-Z) polinomı G nin Z 

polinomu olarak adlandırılır.Bu polinomun kökleri de G nin Z özdeğerleri olarak 

adlandırılır.Z(G) reel simetrik bir polinom olup öz değerleri μ1≥…μn G nin Z 

spektrumu{𝜇1, 𝜇2, … 𝜇𝑛}şeklindedir. 

𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚:G n noktalı graf ve 𝜇1, 𝜇2, … 𝜇𝑛   özdeğerleri olsun.∑ 𝜇𝑖
𝑛
𝑖=1 =0 ve 

∑ 𝜇𝑖
2𝑛

𝑖=1 =2∑ 𝑑𝑖
2𝑑𝑗

2
𝑖∼𝑗  şeklindedir. 

Kenar Zagreb indeks matrisi eZMw ise 

(eZMw)ij={
𝑤(𝑖)𝑤(𝑗)        , 𝑖 ∼ 𝑗

0  , 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
 

şeklindedir. İz(eZMw)=0 

ÖRNEK:              

                     

 

 w(1)=12 w(2)=2 w(3)=14 w(4)=12 

(eZMw)=



















0804

8006

0002

4620
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İz(eZMw)=0=∑ 𝜇𝑖
𝑛
𝑖=1  

eZMw
2=



















0804

8006

0002

4620



















0804

8006

0002

4620

=



















48241248

241001232

81240

4832056

 

eZMw
3=



















48241248

241001232

81240

4832056



















0804

8006

0002

4620

=



















38467296360

92838464720

96640128

480720112388

 

(eZMw)2
ij={

∑ 𝑤𝑖𝑘
2

𝑖∼𝑘       , 𝑖 = 𝑗

∑ 𝑤(𝑖, 𝑘)𝑘∊𝑃     , 𝑖 ≠ 𝑗
     burada p i den j ye 2 uzunluğundaki yoldur. 

eZMw  kenar ağırlıklı Zagreb matrisinin öz değerleri 𝜇1, 𝜇2, … 𝜇𝑛 olmak üzere 

∑ 𝜇𝑖
𝑛
𝑖=1 =iz(eZMw

2)=0 dır. 

∑ 𝜇𝑖
𝑛
𝑖=1

2= iz(eZMw
2)= ∑ ∑ 𝑤𝑗

2
𝑖∼𝑗

𝑛
𝑖=1  

 

 

Anahtar kelimeler: Ağırlıklı graf ,Zagreb Matrisi ,Graf indeksleri 
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE B2B BİLİŞİM/YAZILIM 

FİRMALARI İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA KANALI SEÇİMİ 

 

Yağmur ASLAN 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Kumru Didem ATALAY 

Başkent Üniversitesi 

Prof. Dr. Fulya ALTIPARMAK 

Gazi Üniversitesi 

ÖZET                                                                                                                                                 

Dijital pazarlama; internet, mobil ve diğer interaktif platformlar aracılığıyla elektronik ortamda 

dijital ürün ve servisler kullanılarak ürün ve hizmetlerin tanıtılabildiği, geleneksel medyadan 

uzak yöntemlerle yapılan pazarlamadır. Kullanıcı deneyimi yaratmayı hedefleyen yöntem; çok 

yönlü, çok kanallı, eş zamanlı ve katılımcı bir iletişim, etkileşim sürecidir. Pek çok açıdan, 

özellikle ekonomik anlamda geleneksel yöntemlere göre işletmelere avantaj sağlayan bu 

pazarlama yönteminde doğru kanalların seçimi hedeflenen doğru müşteri kitlesine erişim ve 

pazarlama hedefleri için en önemli unsurdur. Bu çalışmada, gelişmekte olan ve kendileri de 

dijital altyapılar üzerinden şirketler arası (B2B) hizmet veren yazılım firmalarının hizmetlerini 

müşterilerine tanıtabilecekleri en doğru dijital pazarlama kanallarını belirlemeleri amaçlanarak 

bunu sağlamak üzere bir uygulama yapılmıştır.  

Çalışmada örneklem grubu olarak dört farklı yazılım firması seçilmiştir. Bu firmaların ürün 

grupları göz önüne alınarak doğru dijital pazarlama kanalını seçimi için alternatifler olarak 9 

farklı dijital pazarlama kanalı; Sosyal Medya Siteleri Üzerinden Pazarlama, İçerik Pazarlama, 

İnfluencer / Vlogger Pazarlama, Gerilla / Viral Pazarlama, E-Posta Pazarlama, Seo – Sem 

Pazarlama, Womm Pazarlama, Web Sitesi Pazarlama, Piggyback Pazarlama ve bu 

seçimi/sıralamayı yaparken baz alınacak 10 farklı kriter belirlenmiştir. Bu kriterler:  Farkındalık 

/ Bilinirliğin Artması, Müşteri İle Bağ Kurmak / Bağlılık, Maliyet, İnsan Kaynağı / Efor, 

Süreklilik / Uyum Sağlayabilme, Erişim / Temas Kolaylığı, Yönetim Kolaylığı, Ölçülebilirlik, 

Müşteri Algısı ve Rakiplerin Kanal Kullanımıdır.  Alternatifler ve kriterler doğrultusunda Çok 

Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanarak en uygun dijital pazarlama kanalı 

sıralaması ortaya konulmuştur. Karar vericilerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda elde 
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edilen ilişki ve kıyaslama matrisleri üzerinde, kriter ağırlıklandırma ve kriterlerin birbiri 

üzerindeki etkilerini belirlemek için DEMATEL yöntemi kullanılıp, elde edilen kriter 

ağırlıkları ile alternatiflerin sıralanması için TOPSİS ve AHP yöntemleri kullanılmıştır. 

TOPSIS ve AHP sıralama yöntemlerinde grup kararı baz alınmış ve iki ayrı yöntem sonuçları 

karşılaştırılmıştır.  

Sıralamalar sonucunda alternatifler arasında yer alan “Sosyal Medya Siteleri Üzerinden 

Pazarlama” ve “İnfluencer Pazarlama” yöntemi iki ayrı sıralama yönteminde de en üst sırada 

yer alırken, “Web Sitesi Üzerinden yapılan Pazarlama” ve “Gerilla / Viral Pazarlama” olarak 

bilinen iki yöntemde alt sıralarda yer almıştır. Genel sıralamaya bakıldığında iki ayrı yöntemin 

de birbiri ile büyük çoğunlukla uyumlu olduğu, sıralama anlamında yakınlık gösterdiği 

gözlenmiştir.   

Pazarlama bir işletmenin, ürünün, markanın sürdürülebilirliği için 20. Yüzyılın ortalarından 

itibaren en temel nitelik ve gerekliliktir. Bu büyük etki unsurunu en doğru şekilde modellemek 

ve yönetmek işletmelerin varlığını devam ettirmeleri ve büyümeleri için vazgeçilmezdir. 

Dijitalleşen ve küreselleşen dünyada pazarlama faaliyetlerinde verimli olabilmek için 

geleneksel yaklaşımları geride bırakıp yenilikçi, dinamik ve rekabetçi Dijital Pazarlama 

kanallarının kullanımı artık elzem ve kaçınılmazdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, hedef 

kitleye sektör/ürün yapısı ve firma stratejilerine en uygun şekilde erişim sağlamak için Dijital 

Pazarlama Kanalları seçimi adına yol gösterici nitelik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Çok Kriterli Karar Verme, DEMATEL, TOPSIS, AHP 
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ON SOME PROPERTIES OF NORMALIZED BESSEL-CLIFFORD FUNCTIONS 

 

Evrim TOKLU  

Ağrı İbrahim Çeçen University 

 

ABSTRACT 

Because of the fact that they play an essential role in solving many problems in mathematics, 

applied mathematics and physics, special functions have received a great deal of attention by 

many researchers from geometric function theory field. Motivated by the increasing interest in 

studies on some geometric properties of special functions, in the present talk our main goal is 

to focus on the radii of starlikeness and convexity of the normalized Bessel-Clifford functions 

for two different kinds of normalization. Moreover, in this presentation we show that the radii 

obtained here are the smallest positive roots of some transcendental equations. The key tools 

used in the proof of our main results are as follows: Mittag-Leffler expansion for normalized 

Bessel-Clifford functions and interlacing properties of zeros of the normalized Bessel-Clifford 

functions and their derivatives have an indispensable place in proving our main results. In 

addition, Laguerre-Pólya class of real entire functions plays a pivotal role in this work. Some 

of the concepts we are going to need throughout this presentation are as follows: By 𝔻𝑟 we 

mean the open disk { 𝑧 ∈ ℂ: | 𝑧| < 𝑟 }  with the radius 𝑟 > 0 and 𝔻 = 𝔻1, which is called as 

the open unit disk. By 𝒜 we mean the class of all functions 𝑓(𝑧) which are analytic and 

normalized by the conditions 𝑓(0) = 𝑓′(0) − 1 = 0 in the open disk 𝔻𝑟. By 𝒮 we mean the 

subclass of 𝒜 consisting of functions which are univalent in 𝔻𝑟 . A function 𝑓 ∈ 𝒜 is said to 

be starlike function if 𝑓(𝔻𝑟) is starlike domain with the respect to the origin, meaning that for 

each 𝑧 ∈ 𝔻𝑟 the segment between the origin and 𝑓(𝑧) lie in 𝑓(𝔻𝑟). Moreover, the function 

𝑓 ∈ 𝒜 is said to be convex function in 𝔻𝑟 if 𝑓 is univalent in 𝔻𝑟, and the image domain 𝑓(𝔻𝑟) 

is a convex domain, meaning that it is starlike domain with respect to each of its points. Finally, 

we introduce the concept of the radii of starliness and convexity of order 𝛼 of the function 𝑓: 

The real number given by 

𝑟𝛼
⋆(𝑓) = sup {𝑟 > 0|ℜ (

𝑧𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
) > 𝛼, for all 𝑧 ∈ 𝔻𝑟} 
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is called as the radius of starlikeness of order 𝛼 of the function 𝑓. 

The real number given by 

𝑟𝛼
⋆(𝑓) = sup {𝑟 > 0|ℜ (1 +

𝑧𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
) > 𝛼, for all 𝑧 ∈ 𝔻𝑟} 

is called as the radius of convexity of order 𝛼 of the function 𝑓. 

Keywords: Bessel-Clifford function, convex and starlike functions, Laguerre-Pólya class of 

real entire functions.  
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ÖZET 

Sayma verileri, herhangi bir olayın bir süre aralığında kaç kere meydana geldiğini gösteren 

verilerdir. Sayma verileri adından da anlaşılacağı gibi, sayımdan kaynaklanan verilerdir. Bu 

veriler eğitim, bankacılık, sağlık, psikoloji, aktüerya ve çevre bilimi gibi farklı alanlarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Sayma verileri, normal dağılım özelliği göstermeyen ve negatif 

olmayan tam sayı değeri alan verilerdir (Khoshgoftaar ve ark., 2005). Sayma verileri olduğu 

durumda dağılım genellikle sağa çarpıktır. Normallik varsayımı sağlanamamasından kaynaklı 

olarak klasik regresyon yöntemleri kullanılamaz (Pitmann, 2018). Sayma verilerinin analizinde 

sıkça kullanılan yöntemler Poisson regresyon, negatif binom regresyon ve sıfır yığılmalı 

regresyon modelleridir. Sayıma dayalı olarak elde edilen veri kümelerinde beklenenden fazla 

sayıda sıfır değeri gözlemlenebilir. Veri setindeki bu beklenenden fazla sıfır değerinin 

yoğunluğu, sıfır yığılma olarak ifade edilmektedir (Sileshi, 2008). Sıfır yığılmalı verilerin 

analizinde sıfır değerlerinden kaynaklanan etkiyi dikkate alan sıfır değer yığılmalı regresyon 

modellerinin uygulanması önerilmektedir (Khoshgoftaar ve ark., 2005). Sıfır yığılmalı verilerin 

analizinde uygun yöntemlerin kullanılmaması durumunda yanlı parametre tahminlerin elde 

edilmesi, standart hataların küçülmesi ve tutarsız sonuçların elde edilmesi gibi sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır (Miller, 2007). Sıfır yığılmalı modeller içinde en çok kullanılan modeller ise sıfır 

yığılmalı poisson regresyon ve sıfır yığılmalı negatif binom regresyon modelleridir. Bu çalışma 

kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 

2018 yılına ait verileri kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak konut sayısı değişkeni alınırken 

bağımsız değişken olarak ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve gelir değişkenleri ele alınmıştır. 

Bu çalışmada sıfır yığılmalı modellerden sıfır yığılmalı poisson regresyon ve sıfır yığılmalı 

negatif binom regresyon kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen modellerden hangi modelin 

veri setini daha iyi temsil ettiğine Akaike Bilgi Kriteri ve Log Olabilirlik değerleri bakılarak 

karar verilmiştir.  Bu analiz çalışması R istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.  
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Anahtar Kelimeler :  Sayma verileri, sıfır yığılmalı regresyon modelleri, Gelir ve Yaşam 

Koşulları Araştırması  
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MİNİMUM GİDERLİ AĞAÇ OYUNLARI İÇİN ÖZEL ÇÖZÜM KAVRAMLARI 

ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Osman PALANCI 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Mustafa EKİCİ 

Uşak Üniversitesi 

ÖZET 

Oyun teorisi uygulamalı matematiğin anlaşmazlık ve işbirliği durumları ile ilgilenen bir alt 

dalıdır. Oyun teorisi işbirlikçi olmayan ve işbirlikçi olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu çalışmada, 

işbirlikçi oyun teorisi ile ilgileneceğiz. 

İşbirlikçi oyun teorisindeki temel problemlerden biri olan “Tüm koalisyonlar oluşturulduğunda, 

elde edilen kazanç veya kayıp nasıl paylaştırılır?” sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Bu 

sorunun cevabı işbirlikçi oyun teorisindeki çözüm yöntemlerinde gizlidir. Bu çözüm yöntemleri 

arasında en önemli olanlar; Shapley değeri,  -değeri ve p-değeridir. İşbirlikçi oyun teorisinde 

bir çözümün kaliteli olup olmadığı popülasyona bağlı monoton paylaşım şeması (PMAS) ile 

belirlenmektedir. 

Bir kaynağa direkt olarak veya acenteler vasıtasıyla bağlanmak isteyen bir grup acentenin 

varlığı sonucunda bağlantı durumu ortaya çıkar. Eğer acenteler arasındaki bağlantılar 

masraflıysa, o zaman her acenta giderlerini azaltmak için diğer acentelerle işbirliği yapmanın 

olanaklarını bulmaya çalışacaktır. Eğer bir grup acente işbirliği yapmaya karar verirse 

bağlantının tüm giderini minimize eden bağlantıların oluşumu minimum giderli ağaç (MCST) 

ile sağlanır. Bu bağlantı durumuna MCST durumu denir. 

Bu çalışmada, MCST durumları işbirlikçi oyun teorisi yardımıyla MCST oyunlarına 

dönüştürülmüştür. Daha sonra oyuncuların koalisyon değerleri de belirlendikten sonra MCST 

oyunlarının Shapley değeri,  -değeri ve p-değeri çözümleri bulunmuştur. Bulunan çözümlerin 

hangi oyuncular için kaliteli olduğunu göstermek amacıyla Shapley değeri,  -değeri ve p-

değerine göre PMAS oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : MCST durumları, işbirlikçi oyun teorisi, Shapley değeri,  -değeri, p-

değeri, PMAS. 
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LİNEER OLMAYAN KESİRLİ MERTEBEDEN SHARMA--TASSO--OLVER 

DENKLEMİNİN RASYONEL (G'/G)-AÇILIM YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMÜ 

 

Mustafa EKİCİ 

Uşak Üniversitesi 

ÖZET 

Kesirli mertebeden lineer olmayan diferansiyel denklemler gerçek hayat problemlerini daha 

uygun olarak ifade edebildiğinden dolayı çok önem arz etmektedir. Bundan dolayı son 

zamanlarda bilimin farklı alanlarında sıklıkla görülmeye başlamıştır. Kesirli mertebeden 

diferensiyel denklemler, aslında tamsayı mertebeden klasik diferansiyel denklemlerin 

genelleştirilmiş halidir. Lineer olmayan kesirli mertebeden kısmi diferensiyel denklemler; 

uygulamalı matematik, biyoloji, kimya, fiber optik, ses dalgaları, hidromanyetik dalgalar, 

kontrol teorisi, sinyal işleme, akustik dalgalar gibi çeşitli karmaşık olayları tanımlamak için 

yaygın olarak kullanılırlar. Bu denklemlerin analitik çözümleri, bu karmaşık olayları daha iyi 

anlamamızı ve yorumlamamızı sağlar. Literatürde lineer olmayan kesirli mertebeden 

diferensiyel denklemlerin analitik çözümlerini bulmak için birçok yöntem geliştirilmiştir. Biz 

bu çalışmada bilimsel uygulamalardaki önemi nedeniyle, lineer olmayan kesirli mertebeden 

Sharma-Tasso-Olver denklemininin çözümlerini rasyonel (
𝑮′

𝑮
) −açılım metodu ile elde ettik. 

Rasyonel (
𝑮′

𝑮
) −açılım metodunu seçmemizin sebebi lineer olmayan kesirli mertebeden kısmi 

diferensiyel denklemlerin çözümlerinin elde edilmesinde en doğrudan ve etkili yöntemlerden 

biri olmasıdır. Bu yöntemin ana fikri, lineer olmayan denklemlerin hareketli dalga çözümlerini 

(
𝑮′

𝑮
) polinomuyla ifade etmesidir. Burada 𝐺 = 𝐺(𝜉) şeklinde olup 𝐺′′(𝜉) + 𝜆𝐺′(𝜉) + 𝜇𝐺(𝜉) =

0 şartını sağlar. Rasyonel (
𝑮′

𝑮
) −açılım yöntemi, kesirli mertebeden lineer olmayan kısmi 

diferensiyel denklemler için kolay, kullanışlı, doğrudan ve güçlü bir yöntemdir. Bu çalışmada 

rasyonel (
𝑮′

𝑮
) −açılım metodu kullanılarak kesirli mertebeden Sharma-Tasso-Olver denklemi 

için yeni analitik çözümler elde edilmiştir. Bu analitik çözümleri de 3 başlık altında 

toplayabiliriz. Bunlar; hiperbolik çözümler, trigonometrik çözümler ve rasyonel çözümler 

şeklindedir. Buradaki hesaplamalar için Maple 18 yazılım programı kullanılmıştır ve kesirli 

mertebeden türevler, Jumarie'nin düzenlenmiş Riemann-Liouville anlamındaki türevi olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca bu lineer olmayan kesirli mertebeden kısmi diferensiyel denklemler 
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“complex transform” adı verilen bir yöntemle tamsayı mertebeden diferensiyel denklemlere 

indirgenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Rasyonel (G′/G)-açılım metodu, Kesirli mertebeden diferensiyel 

denklemler, The Sharma-Tasso-Olver denklemi 
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DELTAMETRİNİN TEŞVİK ETTİĞİ BİYOKİMYASAL TOKSİSİTEYE KARŞI  

ARI SÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ  

 

Fatih KUTLUER  

Kırıkkale Üniversitesi 

Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Deltametrin; Türkiye’de tarım alanlarında yetiştirilen ürünleri Spargonathis pilleriana, Agrotis 

ipsilon, Agrotis segetum, Leptinotarsa decemlineata, Sesamia nonagrioides ve Apion arrogans 

gibi zararlı böcek türlerine karşı korumada yaygın olarak kullanılan bir insektisittir. Arı sütü ise 

işçi arılar tarafından kraliçe ve yavru arıları beslemek için üretilen bir salgıdır. Bu çalışmada, Allium 

cepa L. test materyali kullanılarak, Deltametrinin 20 mg/L dozunun teşvik ettiği biyokimyasal 

toksisite ile bu toksisiteye karşı Arı Sütünün koruyucu rolü araştırılmıştır. Lipid 

peroksidasyonunun en önemli göstergesi olan malondialdehit (MDA) düzeyi ile antioksidan 

enzimler olan süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) aktiviteleri ise biyokimyasal 

toksisitenin indikatörleri olarak kullanılmıştır. A. cepa bulbları Kontrol (Grup 1), 190 mg/L Arı 

Sütü (Grup 2), 380 mg/L Arı Sütü (Grup 3), 20 mg/L Deltametrin (Grup 4), 20 mg/L 

Deltametrin + 190 mg/L Arı Sütü (Grup 5),  20 mg/L Deltametrin + 380 mg/L Arı Sütü (Grup 

6) şeklinde altı gruba ayrılmıştır. 72 saat süresince kontrol grubu çeşme suyu, uygulama 

grupları ise 20 mg/L Deltametrin ve 190 ile 380 mg/L dozlarında Arı Sütü ile 

çimlendirilmişlerdir. Çimlenme sonunda, kök uçları rutin preparasyon teknikleri kullanılarak, 

biyokimyasal analizler için hazır hale getirilmiştir. MDA düzeyleri Ünyayar ve ark. (2006), 

SOD aktivitesi Beauchamp ve Fridovich (1971), KAT aktivitesi ise Beers and Sizer (1952)’nin 

önerdiği metotlara göre ölçülmüştür. Sonuçta, Deltametrin uygulaması MDA düzeyleri ile SOD 

ve KAT enzim aktivitelerinde istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) artışlara neden olmuştur. 

Deltametrin ile birlikte 190 ve 380 mg/L dozlarında Arı Sütü uygulaması ise Deltametrinin 

toksik etkilerini azaltarak, MDA düzeyleri ile SOD ve KAT aktivitelerinde istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) azalmalara sebep olmuştur. Ayrıca, bu azalışların Arı Sütünün 380 mg/L 

dozunda daha da belirgin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Arı Sütü Deltametrin gibi 
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pestisitlerin sebep oldukları toksisitenin azaltılmasında koruyucu bir besin takviyesi olarak 

kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzim, arı sütü, deltametrin, lipid peroksidasyonu 
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DELTAMETRİNİN GENOTOKSİK ETKİLERİNE KARŞI GINKGO BILOBA 

YAPRAK ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ  

 

Fatih KUTLUER  

Kırıkkale Üniversitesi 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Deltametrin; ülkemizde mercimek, şekerpancarı, mısır ve Antep fıstığı gibi tarım ürünlerini 

böcek zararlarına karşı korumada yaygın olarak kullanılan bir insektisittir. Bu çalışmada, 

Allium cepa L. test materyalinde Deltametrinin 20 mg/L dozunun sebep olduğu genotoksisite 

ile bu toksisiteye karşı Ginkgo biloba L. yaprak özütünün (GBYÖ) koruyucu rolü araştırılmıştır. 

Mikronukleus (MN) ve kromozomal hasar sayıları ile mitotik indeks (MI) yüzdesi 

genotoksisitenin indikatörleri olarak kullanılmıştır. A. cepa bulblarından kontrol ve uygulama 

olmak üzere: Kontrol (Grup 1), 200 mg/L GBYÖ (Grup 2), 400 mg/L GBYÖ (Grup 3), 20 mg/L 

Deltametrin (Grup 4), 20 mg/L Deltametrin + 200 mg/L GBYÖ (Grup 5),  20 mg/L Deltametrin 

+ 400 mg/L GBYÖ  (Grup 6) şeklinde altı grup oluşturulmuştur. 72 saat süresince kontrol grubu 

çeşme suyu, uygulama grupları ise 20 mg/L Deltametrin ile 200 ve 400 mg/L dozlarında GBYÖ 

ile çimlendirilmişlerdir. Çimlenme sonunda, kök uçları rutin preparasyon teknikleri 

kullanılarak, sitogenetik analizler için hazır hale getirilmiştir. Sonuçta, Deltametrin uygulaması 

MN ve kromozomal hasar sayılarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) artışlara, MI 

yüzdesinde ise istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) azalmaya neden olmuştur. Deltametrin 

fragment, yapışkan kromozom, kromatinin eşit olmayan dağılımı, köprü ve ters kutuplaşma gibi 

kromozomal hasarları teşvik etmiştir. Deltametrin ile birlikte 200 ve 400 mg/L dozlarında 

GBYÖ uygulaması ise istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzeyde genotoksisiteyi azalmıştır. 

Diğer bir ifade ile iki farklı dozda GBYÖ uygulaması MN ve kromozomal hasar sayılarında 

azalmaya, MI yüzdesinde ise artışa sebep olmuştur. Diğer yandan, genotoksisitedeki azalmanın 

GBYÖ’nün 400 mg/L dozunda daha belirgin olduğu da tespit edilmiştir. Sonuç olarak, GBYÖ 

Deltametrin gibi pestisitlerin zararlı etkilerinin azaltılmasında koruyucu bir biyolojik ürün 

olarak kullanılabilir 

Anahtar Kelimeler: Deltametrin, kromozomal hasar, mikronukleus, mitotik indeks, Ginkgo 

biloba  



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 55 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

1,4 DİOKSAN GENOTOKSİSİTESİNE KARŞI LİKOPENİN KORUYUCU ROLÜ  

Deniz KURT  

Giresun Üniversitesi 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

1,4-Dioksan; günlük yaşamda oldukça fazla kullanılan şampuan, deterjan, sabun, , diş macunu 

ve duş jeli gibi farklı temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Bazı çalışmalar, 1,4 

Dioksanın deriden kolaylıkla emilebildiğini, karaciğer, akciğer, böbrek ve sinir siteminde 

tahrişlere yol açabildiğini ortaya koymuştur. Likopen ise kırmızı renk veren 

bir karotenoid pigmenttir. Özellikle  domates ve kırmızı renkli meyvelerde bulunur. Bilinen en 

güçlü antioksidan karotenoidlerden biridir. Bu çalışmada, Allium cepa L. test materyalinde 1,4 

Dioksanın 100 mg/L dozunun sebep olduğu genotoksisite ile bu toksisiteye karşı Likopenin 

koruyucu rolü araştırılmıştır. Mikronukleus (MN) ve kromozomal hasar sayıları ile mitotik 

indeks (MI) yüzdesi genotoksisitenin indikatörleri olarak kullanılmıştır. A. cepa bulblarından 

kontrol ve uygulama olmak üzere: Kontrol (Grup 1), 215 mg/L Likopen (Grup 2), 430 mg/L 

Likopen (Grup 3), 100 mg/L 1,4 Dioksan (Grup 4), 100 mg/L 1,4 Dioksan + 215 mg/L Likopen 

(Grup 5),  100 mg/L 1,4 Dioksan + 430 mg/L Likopen  (Grup 6) şeklinde altı grup 

oluşturulmuştur. 72 saat süresince kontrol grubu çeşme suyu, uygulama grupları ise 100 mg/L 

1,4 Dioksan ile 215 ve 430 mg/L dozlarında Likopen ile çimlendirilmişlerdir. Çimlenme işlemi 

sonunda, elde edilen kök uçları rutin preparasyon teknikleri yardımı ile sitogenetik analizler 

için hazır hale getirilmiştir. Sonuçta, 1,4 Dioksan uygulaması MN ve kromozomal hasar 

sayılarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) artışlara, MI yüzdesinde ise istatiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) azalmaya neden olmuştur. 1,4 Dioksan fragment, yapışkan kromozom, köprü, 

kromatinin eşit olmayan dağılımı ve nukleus hasarı şeklinde kromozomal hasarları teşvik 

etmiştir. 1,4 Dioksan ile birlikte 215 ve 430 mg/L dozlarında Likopen uygulaması ise 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzeyde genotoksisiteyi azaltmıştır. Başka bir ifadeyle, 215 

ve 430 mg/L dozlarında Likopen uygulaması MN ve kromozomal hasar sayılarında azalmaya, 

MI yüzdesinde ise tekrar bir artışa sebep olmuştur. Ayrıca, genotoksisitedeki azalmanın 

Likopenin 430 mg/L dozunda daha belirgin olduğu da belirlenmiştir. Sonuç olarak, Likopen 

kimyasalların sebep olduğu toksisitenin azaltılmasında antioksidan bir diyet takviyesi olarak 

kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: 1,4 Dioksan, kromozomal hasar, likopen, mikronukleus, mitotik indeks  
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1,4 DİOKSANIN SEBEP OLDUĞU BİYOKİMYASAL TOKSİSİTEYE KARŞI  

KEREVİZ TOHUM EKSTRAKTININ KORUYUCU ROLÜ  

 

Deniz KURT  

Giresun Üniversitesi 

 

Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

1,4-Dioksan, temizlik ham-maddelerine etilen oksit eklenmesi sonucunda ortaya çıkan bir yan 

üründür. Temizlik ürünlerini temizliğe uygun hale getirmek için kullanılmaktadır. Örneğin diş 

macunu ve şampuanların daha fazla köpürmesi amacı ile kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda 

gerçekleştirilen bazı çalışmalar, 1,4 Dioksanın kanserojen olduğunu ve temas edilmesi halinde 

deri de tahribata, karaciğer, böbrek ve sinir ve solunum sistemleri üzerinde de zararlı etkilere 

yol açtığını göstermiştir. Son yıllarda, kimyasal ajanlar tarafından sebep olunan toksisitenin 

azaltılmasında Ginkgo biloba, üzüm çekirdeği, ısırgan otu, yeşil çay ve yeşil kahve gibi 

bitkilerden elde edilen ekstraktlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Allium cepa L. test materyali 

kullanılarak, 1,4 Dioksanın 100 mg/L dozunun teşvik ettiği biyokimyasal toksisite karşı 

Kereviz tohum ekstraktının (KTE) koruyucu rolü araştırılmıştır. Lipid peroksidasyonunun en 

temel göstergesi olan malondialdehit (MDA) düzeyi ile antioksidan enzimler olan süperoksit 

dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) aktiviteleri ise biyokimyasal toksisitenin belirteçleri olarak 

kullanılmıştır. A. cepa bulbları kontrol (Grup 1), 240 mg/L KTE (Grup 2), 480 mg/L KTE (Grup 

3), 100 mg/L 1,4 Dioksan (Grup 4), 100 mg/L 1,4 Dioksan + 240 mg/L KTE (Grup 5),  100 

mg/L 1,4 Dioksan + 480 mg/L KTE (Grup 6) şeklinde altı gruba ayrılmıştır. 72 saatlik 

uygulama süresince kontrol grubu çeşme suyu, uygulama grupları ise 100 mg/L 1,4 Dioksan ve 

240 ile 480 mg/L dozlarında KTE ile çimlendirilmişlerdir. Çimlenme sonunda, kök uçları rutin 

preparasyon teknikleri kullanılarak, biyokimyasal analizler için hazır hale getirilmiştir. MDA 

düzeyleri Ünyayar ve arkadaşları (2006), SOD aktivitesi Beauchamp ve Fridovich (1971), KAT 

aktivitesi ise Beers and Sizer (1952)’nin önerdiği yöntemlere göre ölçülmüştür. Sonuçta, 1,4 

Dioksan uygulaması MDA düzeyleri ile SOD ve KAT enzim aktivitelerinde istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) artışlara neden olmuştur. 1,4 Dioksan ile birlikte 240 ve 480 mg/L dozlarında 

KTE uygulaması ise 1,4 Dioksanın toksik etkilerini azaltarak, MDA düzeyleri ile SOD ve KAT 

aktivitelerinde tekrar istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) azalmalara sebep olmuştur. Ayrıca, 
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bu azalışlarda KTE’nin 480 mg/L dozunun daha etkili olduğu da belirlenmiştir. Sonuç olarak, 

KTE’nin kimyasal ajanların toksik etkilerinden korunmak için koruyucu bir diyet takviyesi 

olarak kullanılabilirliği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 1,4 dioksan, antioksidan enzim, kereviz tohum ekstraktı, lipid 

peroksidasyonu 
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ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞU ARACININ EVDE BAKIM 

HİZMETLERİ SÜRECİNDE KULLANILMASI 

 

Dr.Ahmet ÖZLÜ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Turan Buzgan 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne göre Sağlık (1946anayasasında yer aldığı gibi)  , yalnızca 

hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 

Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın mümkün olan en üst 

düzeyde sağlık standardından faydalanmak her insanın temel haklarından biridir. 

Dünya Sağlık Asamblesi Kararı (A30.43), 1977’de “… dünyadaki tüm vatandaşların sosyal ve 

ekonomik yönden üretken bir hayat sürmelerini sağlayacak sağlık düzeyine ulaşmaları…” 

Toplumu ilgilendiren sağlık sorunlarının çözümünde ülkelerin Sağlık Bakanlığı yapılanmaları 

yanında bir çok kamu ve özel kurumların rolü bulunmaktadır. Bu rollerin daha etkin ve sonuç 

alıcı olmasını sağlamak amacıyla Türkiye de Sağlık Bakanlığı tarafından bir model 

oluşturulmuştur. Bu model sağlıkta bir sorunun çözümü için ilgili tüm tarafların bir araya 

getirilerek gerekçelerin ortaya konulması, rollerin belirlenmesi, sürecin zamanlanmasının 

yapılması ve en üst düzeyde sürecin belli periyotlarda takip edilerek sonuca ulaşmasının 

sağlanmasıdır.  

Çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu geliştirme programı, Sağlığı tüm politikaların merkezine 

alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda ilgili tüm paydaşlar ile birlikte devletin tümü 

ve toplumun tümü anlayışı ile sağlık bakanlığı koordinatörlüğünde geliştirildi. 
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Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu, sağlığın üretilmesi, korunması ve geliştirilmesi sürecinde 

doğrudan veya dolaylı rol oynayan tüm paydaşların harekete geçirilmesi ve işbirliği yapılması 

suretiyle bireyin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesidir. 

Çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu geliştirme programında sağlık okuryazarlığı kapsamı 

sağlığın korunması ve geliştirilmesi bileşenlerinde yer alan bulaşıcı olmayan hastalıkların 

yönetiminin geliştirilmesi ile kanıta dayalı sağlık iletişiminin geliştirilmesidir. Sağlık 

iletişiminin geliştirilmesi ayrıca tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin bileşeninde de 

yer almaktadır. Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu geliştirme programı evde sağlık ve evde bakım 

kapsamında sağlığın korunması ve geliştirilmesi bileşenleri olarak öz bakımın geliştirilmesi 

hedefinde sağlığın bireysel belirleyicileri  sosyal statülerin iyileştirilmesi hedefinde sağlığın 

sosyal belirleyicileri, ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefinde ise bulaşıcı olmayan 

hastalıkların yönetiminin geliştirilmesi yer almaktadır.  

Tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri içinde ise; toplumun bilgilendirilmesi yeni tanı 

konulanlarda ayaktan tedavi eylemleri, sağlık sorunları hastalıkların yönetimi bileşeni içinde 

anılmaktadır.  

Bu çalışmada evde bakım konusu  çok paydaşlı sağlık sorumluluğu üzerinden ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Sağlıkta Çok Paydaşlılık, evde bakım, sağlığın okur yazarlılığı 
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ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞU ARACININ GAYRISIHHİ 

MÜESSESELERİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI SÜRECİNDE KULLANILMASI 

 

Dr.Ahmet ÖZLÜ 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne göre sağlık (1946 anayasasında yer aldığı gibi), yalnızca 

hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 

Toplumu ilgilendiren sağlık sorunların çözümünde ülkelerin sağlık bakanlığı yapılanmaları 

yanında bir çok kamu ve özel kurumların rolü bulunmaktadır. Bu rollerin daha etkin ve sonuç 

alıcı olmasını sağlamak amacıyla Türkiye de Sağlık Bakanlığı tarafından bir model 

oluşturulmuştur. Bu model sağlıkta bir sorunun çözümü için ilgili tüm tarafların bir araya 

getirilerek gerekçelerinin ortaya konulması, rollerin belirlenmesi, sürecin zamanlanmasının 

yapılması ve en üst düzeyde sürecin belli periyotlarda takip edilerek sonuca ulaşmasının 

sağlanmasıdır. Bu çalışmada gayrisıhhi müsseseseler konusu çok paydaşlı sağlık sorumluluğu 

üzerinden ele alınacaktır.  

Sağlığın üretilmesi, korunması ve geliştirilmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı rol oynayan 

tüm paydaşların harekete geçirilmesi ve işbirliği yapılması suretiyle bireyin ve toplumun sağlık 

düzeyini yükseltmek ve geliştirmek çok paydaşlı sağlık sorumluluğudur. 

Bu çalışmada çok paydaşlı sağlık sorumluluğu geliştirme programının 10. bileşeni olan iş 

sağlığının geliştirilmesi kapsamında gayrisıhhi müesseselerin insan ve çevre sağlığına olumsuz 

etkilerinin azaltılması tüm çalışma ortamları ve çalışanları kapsayan iş sağlığı ve güvenliği 

geliştirilmesi hususunda bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır. 

Gayrisıhhi müessese insan ve çevre sağılığına ciddi boyutlarda zarar veren iş yeridir.  
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Gayrisıhhi müesseselerin etkilerinin azaltılması bileşeninde; Tesislerin planlaması aşamasında 

sağlık koruma mesafesi standartlarının belirlenmesinin sağlanması, özerk bir denetim yapısının 

oluşturulmasının sağlanması, devletin özelliği olan sektörler için yer belirlemesi, gayrisıhhi 

müessese sınıflarının standart hale getirilmesi, gayrisıhhi müesseselere izin veren makamdaki 

personel ile izin verilen işletmelerdeki yetkililere bu alanda eğitim verilmesi, gayrisıhhi 

müessese kurulma aşamasında sanayicinin tek birimden yönlendirilmesinin sağlanması, 

doygunluk noktasına gelmiş yerlere yeni tesisler kurulmasına izin verilmemesi, deşarj 

standartlarının her havzaya ve atık tipine özel olarak belirlenmesi ve uygulanmasının 

sağlanması, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri tespit edilen üretim teknolojilerinin ileri 

teknolojiler ile değiştirilmesinin teşvik edilmesi, gayrisıhhi müesseselerin çevre ve toplum 

sağlığına etkilerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi yer almaktadır. 

Bu derleme iş sağlığının geliştirilmesi hedefinde yer alan tüm çalışanları çalışma ortamlarını 

kapsayan bütüncül dinamik ve insan sağlığını önceleyen iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin 

geliştirilmesi ile gayrisıhhi müesseselerin etkilerinin azaltılması hedefinde yer alan gayrisıhhi 

müesseselerin insan ve çevre sağlığına zararlarını en aza indirilmesinin sağlanması kapsamında 

irdelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler :Çok Paydaşlı, gayrisıhhi müesseseler sağlığın geliştirilmesi, iş sağlığı ve 

güvenliği 
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BIOSYNTHESIS, COMPOSITION AND POSITIVE HEALTH EFFECTS OF 

ANTHOCYANINS 

Dr. Melek ZOR 

Ataturk University 

Dr. Elif Feyza TOPDAS 

Ataturk University 

Prof. Dr. Memnune SENGUL 

Ataturk University 

Abstract 

Anthocyanins, an important subgroup of flavonoids, are water-soluble natural colorants 

in the glycosylated form that give unique red, pink, orange, blue, magenta, and purple colors of 

fruits, vegetables, and flowers. Because of the mentioned attractive colors, fruits and vegetables 

have gained much attention from consumers. The color stability of anthocyanins may vary 

depending on factors such as molecular structure, pH, concentration, temperature, light, 

solvents, enzymes, presence of other flavonoids, proteins, and metallic ions. Anthocyanins are 

composed of sugars such as glucose, galactose, rhamnose, xylose, and arabinose, as well as 

anthocyanidins present in the non-sugar aglycone part. Pelargonidin, cyanidin, delphinidin, 

peonidin, petunidin, and malvinidin are the most well-known anthocyanidins. Anthocyanins are 

nutraceutical compounds that are used in food, cosmetic and pharmaceutical products because 

of their free-radical scavenging and antioxidant properties. So, the effect of this important 

pigment group is not only limited to color but also there are many in vitro and in vivo studies 

based on their positive effects on health. Various beneficial effects of anthocyanins and their 

metabolites on the cardiovascular system, brain, liver, pancreas and kidney health are known 

today. Focusing on the recent updates, this review summarises the chemical properties, 

biosynthesis, antioxidative and pharmacological effects of anthocyanins. 

Key words: Anthocyanin, antioxidant, color, health. 
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VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMU VE HEMŞİRELİK 

BAKIMINI ALGILAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

 

Yılmaz SARIBOĞA1   

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Simge ZEYNELOĞLU2 

2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma vajinal doğum yapan kadınların doğumu algılayışı ile hemşirelik bakımını 

algılayışı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte planlanan bu araştırma SBÜ Van Eğitim ve Araştırma 

Hastanesine  başvuran ve doğum yapan 391 kadın üzerine yürütülmüştür. Veri toplama aracı 

olarak, “Anket Formu”,“Annenin Doğumu Algılama Ölçeği(ADAÖ)” ve “Hemşirelik 

Bakımını Algılama Ölçeği (HBAÖ) ” kullanılmıştır. Anket formu ile ADAÖ ve HBAÖ 20 

Ekim 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 26.75 ± 5.69 (391 kadın),%42’si 

ilköğretim mezunu,%95.9 ev hanımı, %63.4 ekonomik durumu orta olduğu saptanmıştır. 

Araştırmada ADAÖ toplam puan ortalamasının 79.67±13.99, HBAÖ toplam puan ortancası 70 

olduğu saptanmıştır. Kadınların doğumu algılama belirleyen ADAÖ puan ortalama ve 

ortancaları ile sağlık güvencesi, genel doğum sancısı çekildiğindeki rahatlık durumu, gebelik 

boyunca eş desteği durumu, sigara kullanımı, bu yatıştaki hemşirelik bakımından memnun olma 

durumu, bu merkezi tekrar tercih etme durumu, genel olarak alınan bakımı değerlendirmede 

bakım düzeyi durumu farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir(p<0.05). 

Kadınların hemşirelik bakımını algılamayı belirleyen HBAÖ puan ortalama ve ortancaları ile 

yaş, eğitim düzeyi, ailenin ekonomik durumu, doğum sayısı, daha önce hemşirelik bakımından 

memnun olma durumu, şu andaki hemşirelik bakımından memnun olma durumu,bu merkezi 

tekrar tercih etme, genel bakımı değerlendirmede bakım düzeyi durumu farkın istatistiksel 

açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: Kadınların doğumu algılaması olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadınların 

doğumu algılaması ile hemşirelik bakımını algılaması arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

bulunmuştur .  

Anahtar Kelimeler: Doğumu algılama, hemşirelik bakımını algılama, hemşirelik, kadınlar 
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DİMETİL SÜLFAT TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN FİZYOLOJİK TOKSİSİTEYE 

KARŞI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN KORUYUCU ROLÜ  
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Giresun Üniversitesi 
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Giresun Üniversitesi 

Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Ortamdaki dimetil sülfat (DMS) yanma süreçlerinin bir sonucudur. DMS, kömür yanmasından 

kaynaklanan uçucu kül ve havadaki partikül maddelerde tanımlanmıştır.  Atmosferde, DMS 

hem partiküllerde hem de gaz fazında bulunur. Ayrıca, günümüzde alternatif bir yakıt olarak 

metanol kullanımının DMS gibi organik sülfatların oluşumuna yol açabileceği yönünde 

endişelerde vardır. DMS, mukoza zarları, bağırsak ve cilt yoluyla kolayca emilir. Bir alkilleyici 

ajan olan DMS, SN2 mekanizmasıyla DNA ile reaksiyona girer ve DNA'yı azot bölgelerinde 

alkillendirir. DMS hidrolizi ve DNA dahil olmak üzere hücre ve dokuların bileşen 

moleküllerinin müteakip metilasyonu lokal etkilerden, sistemik toksik etkilerden ve 

muhtemelen kanserojenlikten sorumlu olabilir. Bu çalışmada, Allium cepa L. test materyalinde 

DMS’nin 100 mg/L dozunun sebep olduğu fizyolojik toksisite ile bu toksisiteye karşı Üzüm 

Çekirdeği Ekstresinin (ÜÇE) koruyucu rolü araştırılmıştır. Çimlenme yüzdesi, kök uzunluğu 

ve ağırlık artışı toksisitenin belirteçleri olarak kullanılmıştır. A. cepa bulbları kontrol ve 

uygulama olmak üzere: Kontrol (Grup 1), 165 mg/L ÜÇE (Grup 2), 330 mg/L ÜÇE (Grup 3), 

100 mg/L DMS (Grup 4), 100 mg/L DMS + 165 mg/L ÜÇE (Grup 5), 100 mg/L DMS + 330 

mg/L ÜÇE (Grup 6) şeklinde altı gruba ayrılmıştır. 72 saat süresince kontrol grubu çeşme suyu, 

uygulama grupları ise 100 mg/L DMS ve ÜÇE’nin iki farklı dozu ile çimlendirilmişlerdir. 

Çimlenme süresinin sonunda, radikula oluşumu esas alınarak, milimetrik cetvel yardımıyla kök 

uzunluğu ve hassas terazi yarımıyla ise ağırlık artışları belirlenmiştir. Sonuçta, DMS 

uygulaması araştırılan tüm fizyolojik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 

azalmalara neden olmuştur. DMS ile birlikte ÜÇE uygulaması ise fizyolojik toksisitede 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 65 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) azalmaya neden olarak, çimlenme yüzdesi, kök uzunluğu ve 

ağırlık kazanımında tekrar bir artışa sebep olmuştur. Ayrıca, bu artışın ÜÇE’nin 330 mg/L 

dozunda daha belirgin olduğu da tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ÜÇE DMS gibi toksik ajanların 

sebep olduğu toksisiteyi azaltmada koruyucu bir antioksidan besin takviyesi olarak 

kullanılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Allium cepa, fizyolojik parametre, dimetil sülfat, üzüm çekirdeği 
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ALLİUM CEPA L. KÖK UCU HÜCRELERİNDE  

DİMETİL SÜLFAT TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN GENOTOKSİSİTE  

 

Zafer TÜRKMEN  

Giresun Üniversitesi 

Erdem PARÇAL  

Giresun Üniversitesi 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Dimetil sülfat (DMS) yaygın olarak kullanılan ve yüksek derecede toksisiteye sahip bir 

kimyasaldır. Endüstriyel kimyasalların sentezinde ve DNA’nın kimyasal olarak 

parçalanmasında tıbbi laboratuvarlarda bir metilasyon ajanı olarak kullanılır. Cilt, mukoza 

zarları ve gastrointestinal sistem yoluyla kolayca emilir. DMS toksisitesi başlangıçta göz, burun 

ve hava yollarının mukozal iltihabı ile kendini gösterir, ilerleyen aşamada koma, böbrek, 

karaciğer ve kalp gibi organ yetmezliği gelişebilir, son aşamada ise ölüm kaçınılmaz olabilir. 

Ayrıca tüm bu olumsuz özellikler DMS’yi Dünya için tehdit oluşturabilecek düzeyde potansiyel 

bir kimyasal silah haline de getirmektedir. Bu çalışmada, Allium cepa L. test materyalinde 

DMS’nin 25, 50 ve 100 mg/L dozlarının sebep olduğu genotoksisite araştırılmıştır. 

Mikronukleus (MN) ve kromozomal hasar testleri ile mitotik indeks (MI) yüzdesi 

genotoksisitenin belirteçleri olarak kullanılmıştır. A. cepa bulbları kontrol ve uygulama olmak 

üzere: Kontrol (Grup 1), 25 mg/L DMS (Grup 2), 50 mg/L DMS (Grup 3), 100 mg/L DMS 

(Grup 4) şeklinde dört gruba ayrılmıştır. 72 saat süresince kontrol grubu çeşme suyu, uygulama 

grupları ise DMS’nin üç farklı dozu ile çimlendirilmişlerdir. Çimlenme süresinin sonunda, kök 

uçları rutin ezme-preparasyon teknikleri kullanılarak, sitogenetik analizler için hazır hale 

getirilmiştir. Sonuçta, DMS uygulama dozu ile doğru orantılı olarak, MN ve kromozomal hasar 

sayılarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) artışlara, MI yüzdesinde ise istatiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) azalmaya neden olmuştur. DMS fragment, yapışkan kromozom, vagrant 

kromozom, kromatinin eşit olmayan dağılımı ve köprü şeklindeki kromozomal hasarları teşvik 

etmiştir. DMS tarafından teşvik edilen en büyük hasarın fragment oluşumu olduğu 

gözlenmiştir. Sonuç olarak, DMS’nin kromozomlarda hasara neden olan, oldukça genotoksik 

bir kimyasal olduğu bir kez daha belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dimetil sülfat, kromozomal hasar, mikronukleus, mitotik indeks 
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DETERMINATION OF DNA DAMAGE INDUCED BY MALATHION PESTICIDE 

WITH COMET ASSAY 

Ali ACAR 

Giresun University 

ABSTRACT 

Pesticides are used to kill pests and increase the yield and farm life of farm products. In 

fact, they are used in agricultural production to eliminate harmful organisms and eliminate their 

effects. Approximately 500 different types of chemical pesticides around 4.6 million tons per 

year are used worldwide. Malathion is one of the oldest organophosphate pesticides used since 

the 1950s. Malathion is a substance of organophosphorus that is with an action range such as 

an effective acaricide and pediculicide, as well as a wide-ranging spectrum insecticide of 

organophosphate. It is mostly used against pests, mosquitoes and insects in farm crops. Known 

as a pet lice and scabies remedy of humans. In this study, the effects of malathion on DNA were 

investigated using Allium cepa L. test material. A. cepa (2n=16) bulbs purchased from a 

commercial market were used as test materials. A. cepa bulbs were divided into four groups as 

control (Group 1), 500 mg/L malathion (Group 2), 1000 mg/L malathion (Group 3), 1500 mg/L 

malathion (Group 4) treatment groups. For 72 hours, bulbs of the control group germinated with 

tap water and bulbs of the application groups with three different doses of malathion. At the 

end of the period, the root tips were cut 1 cm long and made ready for alkaline comet assay. 

The prepared slides were stained with ethidium bromide and examined by fluorescence 

microscopy. DNA breakage measurement, DNA damage quantification and statistical analysis 

were performed using Comet Assay software version 1.2.3b (CaspLab). As a result, tail DNA 

increased and head DNA decreased, depending on the dose of application. Increased malathion 

doses and differences due to the increase in tail moment (TM) and olive tail moment (OTM) 

were found to be significant (p <0.05) compared to the control group. Although this compound 

is used to combat pests in agricultural production, its use should be abandoned, taking into 

account the DNA damage that it can cause in humans as a result of exposure. Instead, biological 

control methods should be used. 

Keywords: Malathion, comet assay, DNA damage, tail moment. 
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THE PROTECTIVE ROLE OF HAZELNUT AGAINST FENPYROXIMATE 

ACARICIDE INDUCED MICRONUCLEUS FORMATION IN MICE 

 

Ali ACAR  

Giresun University 

Kürşad YAPAR 

Giresun University 

Emine YALÇIN 

Giresun University 

 

ABSTRACT 

Fenpyroximate is a new generation chemical used in combating mites. It is generally 

preferred in the fight against spider mites. It is especially used to protect ornamental plants and 

greenhouse products from mite damage. Exposure to fenpyroximate occurs in the form of 

drinking water or contaminated food. Dose levels exposed to fenpyroximate toxicity are of great 

importance. Fenpyroximate can cause poisoning, eye and skin irritation and allergic reactions. 

Hazelnut is the common name of the bush and tree species that make up the Corylus genus of 

the Betulaceae family. The world hazelnut productions of nuts produced in Turkey constitute 

about 65-70 percent. Approximately 80% of this production is provided by Giresun, Trabzon 

and Ordu provinces. Hazelnut is very rich in terms Mg, Mn, Zn, K, Fe, Ca, Cu and Na minerals 

and B1, B2 and B6 vitamins. Besides, it is a powerful energy source besides its high protein 

value. It is very useful for cardiovascular health. It is used to reduce cholesterol, regulate heart 

rhythm and to treat anemia. In this study, the MN formation caused by 400 mg/kg b.w. dose of 

fenpyroximate in the leukocyte and buccal mucosa epithelial cells of Swiss albino mice and the 

protective role of Hazelnut against these MN formations were investigated. Mice were divided 

into four groups as control and application: Control (Group 1), water + Hazelnut (Group 2), 

400 mg/kg b.w. Fenpyroximate (Group 3), 400 mg/kg b.w. Fenpyroximate + hazelnut (Group 

4). During the 10-week application, the control group was fed with pellet feed and tap water, 

the application groups were fed with hazelnut and 400 mg/kg b.w. fenpyroximate dose. At the 

end of the application, blood samples and buccal mucosa epithelial cells were collected from 

the mice and made ready for MN analysis with the routine preparation techniques. As a result, 
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it was found that fenpyroximate application increased MN formation in the leukocyte and 

buccal mucosa epithelial cells compared to the control group (P<0.05), and the number of MN 

observed in the leukocyte cells was higher than the buccal mucosa cells (P<0.05). The 

application of hazelnut with fenpyroximate reduced the toxic effect of fenpyroximate, causing 

a decrease in MN number (P<0.05). As a result, it has been shown that hazelnut can be used as 

an antioxidant dietary supplement in the protection of genetic damage caused by chemical 

pesticides such as fenpyroximate. 

 

Keywords: Swiss albino mice, fenpyroximate, hazelnut, micronucleus 
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EVALUATION OF DNA DAMAGE CAUSED BY IMAZALIL WITH COMET ASSAY 

 

Ali ACAR 

Giresun University 

Baran SEVEN 

Giresun University 

Emine YALÇIN 

Giresun University 

ABSTRACT 

Imazalil is a systemic fungicide that started to be used as a post-harvest treatment at the 

beginning of the 1970s. It is an effective fungicide that inhibits ergosterol biosynthesis in fungi 

in harvest products. It is very effective in the control of Penicillium italicum and P. digitatum 

in citrus fruits. It is also known as enilconazole, deccozil and chloramizol. In this study, the 

effects of imazalil on DNA were investigated using Allium cepa L. test material. A. cepa 

(2n=16) bulbs purchased from a commercial market operating in Giresun province were used 

as test materials. A. cepa bulbs were divided into four groups as control (Group 1), 1 mg/L 

imazalil (Group 2), 2 mg/L imazalil (Group 3), 1 mg/L imazalil (Group 4) treated groups. For 

72 hours, the control group germinated with tap water and the application groups with three 

different doses of imazalil. At the end of the period, the root tips were cut 1 cm long and made 

ready for the alkaline comet assay. The prepared slides were stained with ethidium bromide and 

examined by fluorescence microscopy. DNA breakage measurement, DNA damage 

quantification and statistical analysis were performed using Comet Assay software version 

1.2.3b (CaspLab). When the findings were examined, it was observed that the tail DNA 

increased depending on the application dose and the head DNA decreased. Increased tail 

moment (TM) and olive tail moment (OTM) with DNA damage caused by increased imazalil 

doses showed that it was significant (p <0.05) compared to the control group. The use of this 

fungicide, which is used to protect agricultural products, by taking into consideration the DNA 

damages that may be caused in non-target organisms such as plant and humans, should be 

abandoned. 

Keywords: Imazalil, comet test, DNA damage, tail moment. 
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THE PROTECTIVE ROLE OF NETTLE AGAINST PARABEN ENCOURAGED 

MICRONUCLEUS FORMATION IN THE MOUSE LEUKOCYTE AND BUCCAL 

MUCOSA EPITEL CELLS1 

 

Ali ACAR 

Giresun University 

Kürşad YAPAR 

Giresun University 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun University 

 

ABSTRACT 

Parabens are compounds that are the alkyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as a 

preservative in cosmetics, food ingredients, cleaning products and pharmaceuticals. Studies 

conducted in recent years have revealed that parabens cause allergic reactions and 

carcinogenesis and cause negative effects on infertility, spermatogenesis, adipogenesis and 

endocrine activity. Nettle is a type of plant in which roots, leaves and seeds are consumed in 

our country. It is also used commonly in the cosmetics, pharmaceuticals, food and fertilizer 

industries. Nettle is also used for removing edema from the body, treating constipation, stopping 

bleeding, treating eczema, rheumatism and diabetes and troubleshooting prostate problems. 

Nettle is rich in vitamins, amino acids, minerals, tannins and flavonoids. In this study, the 

protective role of 125 mg/kg b.w. and 250 mg/kg b.w. doses of nettle extract were investigated 

in reducing the formation of MN caused by 150 mg/kg b.w. dose of methylparaben in the 

leukocyte and buccal mucosa epithelial cells of Swiss albino mice. Male Swiss albino mice, 12 

to 14 weeks old, weighing 25 to 30 g, were used as the test material. Mice were divided into six 

groups as control and application: Control (Group 1), 125 mg/kg b.w. nettle extract (Group 2), 

250 mg/kg b.w. nettle extract (Group 3),150 mg/kg b.w. methylparaben (Group 4), 125 mg/kg 

b.w. nettle extract + 150 mg/kg b.w. methylparaben (Group 5), 250 mg/kg b.w. nettle extract + 

150 mg/kg b.w. methylparaben (Group 6). During the 10-week application, the control group 

 
1 This study was supported by Giresun University Scientific Research Projects (BAP) unit within the scope of the 
Project coded FEN-BAP-C-250414-11. 
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was fed with pellet feed and tap water, and the application groups were fed with pellet feed, 

150 mg/kg b.w. methylparaben and two different doses of nettle extract. At the end of the 

application, blood samples and buccal mucosa epithelial cells were collected from the mice and 

made ready for MN analysis with the routine preparation techniques. As a result, it was 

determined that methylparaben application increased MN formation in leukocyte and buccal 

mucosa epithelial cells compared to the control group (P<0.05), and that the number of MN 

observed in leukocyte cells was higher than buccal mucosa cells (P<0.05). The application of 

nettle extract with methylparaben reduced the toxic effect of methylparaben and resulted in a 

decrease in MN number (P<0.05). It was also observed that this reduction was more pronounced 

in nettle extract at a dose of 250 mg/kg b.w. As a result, nettle extract can be used as an 

antioxidant dietary supplement in the protection of genetic damage caused by chemical agents 

such as methylparaben. 

Keywords: Swiss albino mice, methylparaben, micronucleus, nettle 
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DETERMINATION OF DNA DAMAGE INDUCED BY TITANIUM DIOXIDE (E171) 

WITH COMET TEST 
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Baran SEVEN 

Giresun University 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun University 

 

ABSTRACT 

Annually, more than four million tons of titanium dioxide are produced and commonly 

used in industry (plastics, inks, paints, textile products etc.) and food coloring applications. The 

use of titanium dioxide, known as food coloring additive E171, has been approved by the 

European Union since 1969.It is commonly used as a food coloring in desserts, cookies, cake 

icing and salad dressings. In this study, the effects of titanium dioxide on DNA were 

investigated using Allium cepa L. test material. A. cepa (2n=16) bulbs purchased from a 

commercial market operating in Giresun province were used as test materials. A. cepa bulbs 

were divided into four groups as control (Group 1), 250 mg/L titanium dioxide (Group 2), 500 

mg/L titanium dioxide (Group 3), 1000 mg/L titanium dioxide (Group 4) treatment groups. For 

72 hours, the control group germinated with tap water and the application groups with three 

different doses of titanium dioxide. At the end of the period, the root tips were cut 1 cm long 

and made ready for alkaline comet testing. The prepared slides were stained with ethidium 

bromide and examined by fluorescence microscopy. Measurement of DNA breakage, 

calculation of the amount of DNA damage and statistical analysis were carried out using the 

OpenComet plugin with JImage software. As a result, head DNA decreased and tail DNA 

increased, depending on the dose of application. It was understood that increased titanium 

dioxide doses caused by the increase in the tail moment (TM) and olive tail moment (OTM) 

and the differences were significant (p <0.05) compared to the control group.The use of this 

food additive, which is used as a coloring agent in many food items, should be abandoned 
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considering the DNA damage that may be caused in eukaryotic organisms such as humans. Its 

use should be continued only after detecting doses that will not have genotoxic effects. 

Keywords: Titanium dioxide, E171, comet test, DNA damage, tail moment. 
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DETERMINATION OF ARSENIC (AS) GENOTOXICITY WITH  

CHROMOSOMAL DAMAGE AND MICRONUCLEUS TESTS IN ALLIUM CEPA L. 
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ABSTRACT 

Arsenic (As) is a highly toxic heavy metal. As is permanent in the environment and has 

the potential to cause various health problems. The vast majority of As exposure usually occurs 

through diet. But sometimes there are certain occupational exposures such as mining. Today, 

As exposure is a serious health problem worldwide. The effect of this heavy metal poisoning is 

takes place in a short or long time depending on the entry into the body, the dose exposed, the 

body's defense mechanism and the individual's nutritional status. Prolonged exposure to As can 

cause various adverse effects, including skin lesions, cardiovascular diseases, diabetes, liver 

disorders, immunotoxicity and cancer (skin, bladder and lung). Also, As is easily transported 

to various organs of the body through blood. In this study, genotoxicity caused by 0.5, 10 and 

20 mg/L doses of As in Allium cepa L. test material was investigated. The micronucleus (MN) 

and chromosomal damage (CAs) and the percentage of mitotic index (MI) were used as markers 

of genotoxicity. A. cepa bulbs are divided into four groups as control and application: Control 

(Group 1), 0.5 mg/L As (Group 2), 10 mg/L As (Group 3), 20 mg/L As (Group 4). For 72 hours, 

the control group germinated with tap water and application groups germinated with three 

different As doses. At the end of the germination, root tips were prepared for cytogenetic 

examinations using routine crush-preparation techniques. As a result, arsenic caused 

statistically significant (P<0.05) increases in MN and CAs numbers in proportion to application 

dose, and statistically significant (P<0.05) decrease in MI percentage. As promoted fragment, 

bridge, reverse polarization, nucleus damage, and irregular mitosis-shaped chromosomal 

damage in root tip meristematic cells. It was also observed that the most damage induced by As 

was fragment formation. As a result, it has been determined that As causes genotoxicity by 

acting on the chromosomes in the cell nucleus. 

Keywords: Allium cepa, arsenic, chromosomal damage, micronucleus, mitotic index 
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ABSTRACT 

Nickel (Ni) is a silvery-white transition metal. It has a structurally hard and ductile 

structure. Ni naturally exists in the earth's crust, different soil types and the structure of 

meteorites. It can also spread to the environment as a result of volcano activities. Ni is used in 

a wide variety of metallurgical processes, such as electro-coating and alloy production. On the 

other hand, it is also used in the manufacture of nickel-cadmium batteries. Ni can be exposed 

by inhalation, oral or dermal route. It is a trace element for living creatures at very low 

concentration levels. However, high doses of Ni exposure can cause very different toxic effects. 

These effects include immunological, reproductive, systemic, developmental, neurological and 

carcinogenic effects. In this study, cellular damages caused by 0.25, 0.50 and 1.00 mg/L doses 

of nickel (II) chloride (NiCl2) in the stem end meristem cells of commercially available Allium 

cepa L. bulbs (2n=16) were investigated. A. cepa bulbs including control and application: The 

groups were divided into four groups as control (Group 1), 0.25 mg/L NiCI2 (Group 2), 0.50 

mg/L NiCI2 (Group 3), 1.00mg/L NiCI2 (Group 4). For 72 hours, the control group germinated 

with tap water and application groups with three different doses of NiCI2. At the end of the 

germination process, cross-sections were taken from the root tips of the control and application 

groups, and they were stained with methylene blue, and meristematic cell damages were 

detected under a research microscope. As a result of the microscopic observations carried out, 

no damage was observed in the control group root tip meristem cells, whereas in all three groups 

applied nickel, damages in the form of conductive tissue, epidermis cell deformation and 

flattened cell nucleus were observed depending on the application dose. As a result, NiCI2 

promoted serious irreversible damage to root tip meristem cells of A. cepa. 

Keywords: Allium cepa, nickel, root tip meristem cells 
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BOSENTANIN DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN OSTEOPOROZ 

MODELİNDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNA ETKİSİ 

 

Duygu Köse 

Atatürk Üniversitesi 
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Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi 

Sorumlu Yazar: Duygu Köse 

ÖZET 

Bosentan, pulmoner hipertansiyonunun tedavisinde kullanılan endotelin reseptör 

antagonisti bir ilaçtır. Çalışmamızın amacı bosentanın deneysel olarak oluşturulmuş osteoporoz 

modelinde, kemik üzerine etkilerini araştırmaktır. 

32 adet Sprague Dawley cinsi ağırlıları 240-260 gr olan dişi sıçan randomize olarak 4 

gruba ayrıldı. (1) SHAM: Cerrahi kontrol grubu, (2) OSTEOPOROZ (OP): Sadece overektomi 

ugulanan grup. (3) OP+ BOSE 50: Overektomi + 50 mg/kg oral bosentan, (4)  OP+ BOSE 100: 

Overektomi + 100 mg/kg oral bosentan. SHAM grubu hariç diğer sıçanlara bilateral overektomi 

uygulandı. İlaçlar, tedavi gruplarına overektomiden 6 hafta sonra bosentan 50 mg/kg ve 

bosentan 100 mg/kg olmak üzere, 8 hafta boyunca günlük oral olarak verildi (gavajla). 14. 

haftanın sonunda kemik mineral dansiteleri (KMD), Dual Energy X-ray Absorbtiometry 

(DEXA) yöntemi ile ölçüldü. Kemik dokular moleküler çalışmalarla değerlendirildi.  

DEXA ile ölçülen KMD sonuçlarına göre OP+ BOSE 50 (0,269±0,0274)   ve OP+ 

BOSE 100 (0,245±0,018) gruplarında OSTEOPOROZ (0,200±0,0235)  grubuna göre istatiksel 

olarak anlamlı oranda (p=0,03)  artış görüldü (p<0,05). Moleküler bulgular da sonuçları 

destekler nitelikteydi. 

Bosentan osteoporoz oluşumunu azaltmıştır. Pulmoner hipertansiyon tedavisinde 

osteoporoz gelişme riski olan hastalarda bosentan tercih edilmelidir. Çalışma ile ilgili patent 

başvurusu yapılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler : bosentan, endotelin, osteoporoz 
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ÖZET 

Aliskiren (Rasilez©), antihipertansif tedavide tek başına yada antihipertansif  tedavi 

kombinasyonlarında anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri yada anjiotensin 

reseptör blokerleri (ARB) ile birlikte kullanılan antihipertansif ilaçlardan biridir. Aliskiren, 

renin anjiontensin sistemini (RAS), direkt renin inhibiyonu yaparak, anjiotensinojenin 

anjiotensin 1 (AT 1)’ e dönüşümünü engelleyerek inhibe eder. Anjiotensin 2 (AT 2)  ve 

aldesteronunda azalmasıyla, periferik vazokonrüksiyonu azaltır ve antihipertansif etkinlik 

gösterir. Renin, ADE, AT1 ve AT2 gibi RAS komponentlerinin kemik yapısında da bulunduğu 

gösterilmiştir. Özellikle AT 1 ve 2’ nin osteoklast aktivasyonunu arttığı bilinmektedir. 

Çalışmamızın amacı deneysel olarak oluşturulmuş kemik kırık modelinde, aliskirenin kemik 

kırık iyileşmesi üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Wistar albino cinsi 40 adet erkek sıçan altı gruba ayrıldı (grup başına 10 sıçan): Grup 1 

(SHAM): Cerrahi kontrol grubu. Grup 2 (KIRIK):  Femur kırık grubu. Grup 3 (KR+ALİS25): 

Femur kırığı + aliskiren 30 mg / kg. Grup 4 (KR+ALİS50): Femur kırığı + aliskiren 50 mg / 

kg. Sıçanlarda cerrahi femur kırık modeli ortopedist tarafından oluşturuldu. Sıçanlara cerrahi 

sonrası 1. günden başlayarak 21 gün boyunca oral olarak günde bir kez 25 ve 50 mg / kg 

aliskiren verildi. Operasyondan 21 gün sonra sıçanlar X-ray görüntülemesine tabi tutuldu ve 

doku toplanması için ötenazi yapıldı. Kemik dokularında moleküler çalışmalar yapıldı. 

Radyografik kırık iyileşme skorlarında KIRIK+ALİS 50 grubunda (4,4±0,547) KIRIK 

grubuna (3,2 ±0,447) göre istatiksel olarak anlamlı oranda (p=0,014) artış görüldü (p<0,05).  

Moleküler sonuçlar radyografik sonuçları destekler nitelikteydi. 
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Aliskiren kemik kırık iyileşmesini arttırmıştır. Bu iyileşmenin, aliskirenin hem AT 1 

hemde AT 2’ yi azaltmasından, dolayısıyla osteoklast aktivasyonunu azaltmasından 

kaynaklanabileceği düşünüldü. Kemik kırığı olan hastalarda endikasyon durumlarında 

antihipertansif ilaç olarak aliskirenin tercih edilmesinin kemik kırık iyileşmesini arttıracağı 

sonucuna varıldı. Çalışma ile ilgili patent başvurusu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : aliskiren, renin, anjiotensin, kemik kırık iyileşmesi 
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ÖZET 

Kırılganlık ve düşme riski yaş ile gelişen ve 60 yaş üzeri bireylerde sık görülen 2 önemli 

sorundur(1). Vücudun iç dengesinin yeniden sağlanmasında yaşanan zorluk olarak tanımlanan 

kırılganlık, fiziksel fonksiyonda azalmayla birliktedir(2). Fiziksel fonksiyon düzeyinin 

azalması ise yaşlılarda artan düşme riski ile ilişkilidir(3). Bu nedenle yapılan çalışmada 

yaşlılarda görülme oranı yüksek olan düşme riski ile kırılganlık düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak amaçlandı.  

Yaşlıların kırılganlık düzeyini belirlemek için Türkçe geçerliği yapılan Kihon Kontrol Listesi 

yaşlı yetişkinlere uygulandı. Kihon Kontrol Listesi 25 sorudan oluşan, en az 0, en çok 25 puan 

üzerinden değerlendirilen bir ölçektir ve puanın artması kırılganlık düzeyindeki artışı 

göstermektedir(4). Katılımcıların düşme riskinin değerlendirilmesinde ise Tinetti Düşme 

Etkinlik Ölçeği(5) tercih edildi. Çalışmaya 52 yaşlı birey dahil edildi. Tinetti Düşme Etkinlik 

Ölçeği’nin toplam puanı göz önünde bulundurularak 52 birey düşme korkusu olanlar ve 

olmayanlar olarak 2 ayrı gruba ayrıldı. Uygulanan t testi sonucunda düşme korkusu olan ve 

olmayan bireyler arasında Kihon Kontrol Listesi toplam puanına göre anlamlı bir fark elde 

edildi(p=0,000; t=-12,213). Düşme korkusu olmayan yaşlılarda Kihon Kontrol Listesi ile elde 

edilen toplam puan 3,8235±1,89849(ort±SS), artmış düşme korkusu olan yaşlılarda ise 

12,6667±2,74398 puan olarak hesaplandı. 

2013 yılında yapılan bir çalışmada kırılganlığın düşme riski ve kırık riskiyle ilişkili olduğu 

saptanmıştır(6). Yaptığımız çalışmada da aynı doğrultuda düşme korkusu fazla olan yaşlı 

bireylerin daha kırılgan olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Kırılganlık, Düşmeler 
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ÖZET 

Düşme; yaralanmaya ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olan, özellikle 60 yaşından sonra 

görülme sıklığı artan bir olgudur(1). Yaşlı yetişkinlerde yaralanmaların yanı sıra mortaliteye de 

neden olan düşme, yaşlılık döneminde göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur(2). Buradan 

hareketle yapılan çalışmada 60 yaş ve üzeri bireylerde düşme riski varlığı ve düşme riskini 

etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmaya toplumda yaşayan, 60 yaş ve üzeri 33 kadın, 17 

erkek toplam 50 birey dahil edilmiştir. Düşme riskini değerlendirmek amacıyla Türkçe geçerliği 

yapılmış olan Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği(AÖDGÖ) kullanılmıştır(3). Katılımcıların 

yaş ortalaması 66,9±5,99(Ort.±SS) olarak hesaplanmıştır. AÖDGÖ ile hesaplanan ortalama 

düşme riski puanı 76,152±19,814’tür. Yapılan korelasyon analizinde yaş ile düşme riski 

puanları arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır(p= 0,001; r= -0,470). 

Çalışma kapsamında yapılan bir diğer korelasyon analizine göre vücut kitle indeksi ile AÖDGÖ 

puanları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur(p=0,026; r= -0,314). Yaptığımız 

çalışmada elde edilen bulgulara göre 60 yaş üstü bireylerde düşme riski varlığına rastlanmamış, 

ancak yaşın veya vücut kitle indeksinin artmasıyla düşme riskinin arttığı sonucuna varılmıştır.  

Amerika’da yaklaşık 130,000 kişi üzerinde yapılan düşme riski değerlendirmesinde 65-84 yaş 

ile 85 yaş ve üstü bireyler iki grup halinde incelenmiş ve her iki grup arasında düşme riski 

bakımından fark bulunamamıştır(4). Bir başka araştırmada ise obez yaşlılarda düşme riskinin 

anlamlı derecede yüksek olduğu bildirilmiştir(5). Sonuç olarak yaşın ilerlemesi düşme riskinin 

bir göstergesi olarak kabul edilebilir ve yüksek vücut kitle indeksinin düşürülmesi düşme 

riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Düşmeler, yaşlı, beden kitle indeksi, risk faktörleri  
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MERİSTEMATİK HÜCRE HASARINA KARŞI LİKOPENİN KORUYUCU ROLÜ 
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ABSTRACT 

Although Cobalt (Co) is an essential element for animal health as a component of vitamin B12 

in low amounts, it is generally classified as a very toxic metal. Plants, animals and people are 

adversely affected by high concentrations of cobalt. Lycopene is a carotenoid pigment which 

gives red colour to vegetables and fruits. Tomatoes, tomato products (tomato juice and tomato 

paste, etc.), grapefruit, apricot and watermelon contain lycopene. Studies have shown that 

Lycopene reduces oxidative stress through playing a role in free radical scavenging process in 

cell. In this study, cellular damages induced by 5.5 mg/L dose of cobalt(II) nitrate in Allium 

cepa L. root tip meristem cells and protective role of Lycopene in reduction of these damages 

were investigated. A.cepa bulbs were divided into six groups as a control (Group I) and five 

treatment groups [215 mg/L Lycopene (Group 2), 430 mg/L Lycopene (Group 3), 5.5 mg/L 

Co(NO3)2 (Group 4), 5.5 mg/L Co(NO3)2 + 215 mg/L Lycopene (Group 5), 5.5 mg/L Co(NO3)2 

+ 430 mg/L Lycopene]. The control group was kept in tap water whereas the treatment groups 

were exposed to appropriate solutions for 72 hours. At the end of the germination period, the 

cross sections of the roots were screened for cell damages under a research microscope. There 

was no damage in the root tip meristematic cells of control group while Co(NO3)2-treated 

groups were exhibited damages such as epidermal cell deformation, thickening of the cortex 

cell wall and flattened cell nucleus in different intensities. Both doses of Lycopene reduced the 

Co(NO3)2-induced toxicity in root tip meristematic cells. It was also determined that this 

alleviation was more significant at 430 mg/L dose of Lycopene. Consequently, Lycopene may 

be used as an antioxidant product to limit the toxicity caused by Co and similar heavy metals.  
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ÖZET 

Kobalt (Co), B12 vitamininin bir bileşeni olarak düşük miktarlarda hayvan sağlığı için önemli 

bir unsur olmasına rağmen, genellikle çok toksik bir metal olarak sınıflandırılır. Bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar yüksek kobalt konsantrasyonlarından olumsuz yönde etkilenirler. 

Likopen ise sebze ve meyvelere kırmızı rengini veren karotenoid yapılı bir pigmenttir. 

Domates, domates ürünleri (domates suyu ve domates salçası vb.), greyfurt, kayısı ve karpuz 

likopen içerir. Araştırmalar likopenin, hücredeki serbest radikal süpürme işleminde rol 

oynayarak oksidatif stresi azalttığını göstermiştir. Bu çalışmada, Allium cepa L. kök ucu 

meristem hücrelerinde kobalt (II) nitratın [Co(NO3)2] 5.5 mg/L dozunun sebep olduğu hücresel 

hasarlar ve bu hasarların azaltılmasında likopenin koruyucu rolü araştırılmıştır. A. cepa bulbları 

bir kontrol (Grup 1) ve beş uygulama grubu [215 mg/L Likopen (Grup 2), 430 mg/L Likopen 

(Grup 3), 5.5 mg/L Co(NO3)2 (Grup 4), 5.5 mg/L Co(NO3)2 + 215 mg/L Likopen (Grup 5), 5.5 

mg/L Co(NO3)2 + 430 mg/L Likopen] (Grup 6) olmak üzere altı gruba ayrılmıştır. 72 saat 

süresince kontrol grubu çeşme suyunda tutulurken, uygulama grupları uygun çözeltilere maruz 

bırakılmıştır. Çimlenme sürecinin sonunda, köklerin enine kesitleri bir araştırma mikroskobu 

altında hücre hasarları açısından taranmıştır. Kontrol grubunun kök ucu meristematik 

hücrelerinde hasar görülmezken, Co(NO3)2 ile muamele edilen gruplar farklı yoğunluklarda 

epidermal hücre deformasyonu, korteks hücre duvarının kalınlaşması ve yassılaşmış hücre 

çekirdeği gibi hasarlar sergilemiştir. Likopenin her iki dozu da kök ucu meristematik 

hücrelerinde Co(NO3)2 ile indüklenen toksisiteyi azaltmıştır. Bu azalmanın 430 mg/L likopen 

dozunda daha önemli olduğu da belirlenmiştir. Sonuç olarak, Likopen Co ve benzeri ağır 

metallerin sebep oldukları toksisiteyi sınırlayıcı bir antioksidan ürün olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomik hasar, kobalt, likopen, meristematik hücre.  
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ABSTRACT 

Excessive doses of Cobalt (Co) may cause various health problems, in spite of having a 

bioactive role as a component of Vitamin B12. Co metal exposure can occur due to professional, 

environmental, dietary and medical reasons. Hearing and visual disorders, cardiovascular, 

haematological and endocrine dysfunctions are the main health problems caused by Co. Royal 

Jelly, which has a pretty high nutritional value, is a nutrient consists of hundreds of flower raw 

material and enzymes. It is secreted from the hypopharyngeal glands of worker bees and is used 

for the nutrition of larvae and queen bee. In this study, genotoxicity induced by 5.5 mg/L dose 

of cobalt(II) nitrate and the protective role of Royal Jelly in reducing the genotoxicity were 

investigated in Allium cepa L. test material. In addition to micronucleus (MN) and 

chromosomal aberration density, the percentage of mitotic index (MI) was used as indicators 

of genotoxicity. A. cepa bulbs were divided into six groups including control and stress groups. 

Control group was germinated with tap water, while the application groups treated with 5.5 

mg/L Co(NO3)2 and 190 and 380 mg/L doses of Royal Jelly. Following the germination, root 

tips are prepared for cytogenetic analysis using routine crush-preparation techniques. Co(NO3)2 

treatment resulted in statistically significant (p<0.05) increases in the number of MN and 

chromosomal aberrations, and a statistically significant (p<0.05) decrease in the percentage of 

MI. Co(NO3)2 induced chromosomal aberrations such as fragment, sticky chromosome, vagrant 

chromosome, unequal distribution of chromatin, gap, nucleus damage and reverse polarization. 

190 and 380 mg/L doses of Royal Jelly treatment applied with Co(NO3)2 led to a statistically 

significant (p<0.05) decline in genotoxicity. In this context, the number of MN and 
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chromosomal damage decreased again, and the percentage of MI increased. Furthermore, the 

decline in genotoxicity level was more efficient in 380 mg/L dose of Royal Jelly. As a result, 

Royal Jelly can be used as a toxicity limiting sustenance in reducing the toxicity caused by Co 

and similar toxic metals.  

Key Words: Chromosomal aberration, cobalt, micronucleus, mitotic index, Royal Jelly.  

 

ÖZET 

Aşırı dozda Kobalt (Co), B12 vitamininin bir bileşeni olarak biyoaktif bir role sahip olmasına 

rağmen çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Co metali maruziyeti mesleki, çevresel, diyet 

ve tıbbi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşitme ve görme bozuklukları, kardiyovasküler, 

hematolojik ve endokrin işlev bozuklukları Co’nın sebep olduğu başlıca sağlık sorunlarıdır. 

Besin değeri oldukça yüksek olan arı sütü yüzlerce çiçek ham maddesi ile enzimlerden oluşan 

bir besin maddesidir. İşçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgılanmakta ve larvalar ile 

kraliçe arıyı beslemek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Allium cepa L. test materyalinde 

kobalt (II) nitratın [Co(NO3)2] 5.5 mg/L dozunun sebep olduğu genotoksisite ve bu toksisiteyi 

azaltmada Arı Sütünün koruyucu rolü araştırılmıştır. Genotoksisitenin göstergeleri olarak 

mikronükleus (MN) ve kromozomal anormallik yoğunluğuna ek olarak mitotik indeks (MI) 

yüzdesi kullanılmıştır. A. cepa bulbları kontrol ve stres gruplarını içeren altı gruba ayrılmıştır. 

Kontrol grubu çeşme suyu ile çimlendirilirken, uygulama grupları 5.5 mg/L Co(NO3)2 ile 190 

ve 380 mg/L dozlarında Arı Sütü ile muamele edilmiştir. Çimlenme işleminin sonunda, kök 

uçları rutin ezme-preparasyon teknikleri kullanılarak, sitogenetik analizler için hazır hale 

getirilmiştir. Co(NO3)2 uygulaması MN ve kromozomal hasar sayılarında istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) artışlara, MI yüzdesinde ise istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) azalmaya neden 

olmuştur. Co(NO3)2 fragment, yapışkan kromozom, vagrant kromozom, kromatinin eşit 

olmayan dağılımı, köprü, nukleus hasarı ve ters kutuplaşma gibi kromozomal hasarları teşvik 

etmiştir. Co(NO3)2 ile beraber 190 ve 380 mg/L dozlarında Arı Sütü uygulaması 

genotoksisitede istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalmaya sebep olmuştur. Bu 

bağlamda, MN ve kromozomal hasar sayıları yeniden azalmış, MI yüzdesi ise artmıştır. Ayrıca 

genotoksisite seviyesindeki bu azalmada Arı Sütünün 380 mg/L dozunun daha etkili olduğu 

belirlenmiştir. 
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Sonuç olarak, Arı Sütü Co ve benzeri toksik metallerin sebep olduğu toksisiteyi azaltmak için 

toksisite sınırlayıcı bir besin maddesi olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, kobalt, kromozomal hasar, mikronukleus, mitotik indeks.  
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PROTECTIVE ROLE OF GRAPE SEED  

AGAINST COPPER (II) CLORIDE GENOTOXICITY  

 

Oksal MACAR  

Giresun University 

Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR  

Giresun University 

Emine YALÇIN 

Giresun University 

ABSTRACT 

Copper (Cu), a heavy metal found naturally in nature, is an indispensable trace element 

for all known living organisms, including humans. However, it can cause toxic effects at high 

concentrations. Cu compounds are widely used as pesticides to treat plant diseases such as mold 

in agriculture. Grape seed is rich in antioxidants and oligomeric proanthocyanidin complexes. 

Some studies in recent years have shown that grape seeds have therapeutic properties against 

some serious illnesses such as atherosclerosis, cancer, cataracts, diabetes and ulcer. In this 

study, the genotoxicity caused by 20 µM copper (II) chloride (CuCl2) and the protective role of 

grape seed extract (GSE) against this toxicity were investigated in the Allium cepa L. test plant. 

Micronucleus frequency (MN) and chromosomal aberration (CA) numbers and mitotic index 

frequency(MI) were used as indicators of genotoxicity. CuCI2 application increased MN 

percentage and chromosomal aberrations while decreasing MI percentage. CuCI2 application 

promoted chromosomal damages like fragment chromosome, sticky chromosome, vagrant 

chromosome, bridge, unequal distribution of chromatin and nucleus damage. Co-administration 

of CuCI2 with grape seed reduced the level of genotoxicity. Additionally, this reduction in 

genotoxicity was found to be more obvious at a dose of 330 mg/L GSE. Consequently, GSE 

can be utilized as a toxicity reducing antioxidant dietary supplement to limit toxicity induced 

by heavy metals such as Cu. 

Keywords: chromosomal damage, copper, grape seed, micronucleus, mitotic index 
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PROTECTIVE ROLE OF MILK VETCH (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS) ROOT 

EXTRACT AGAINST COPPER(II) CLORIDE TOXICITY IN ROOT TIP 

MERISTEM CELLS 

Oksal MACAR  

Giresun University 

Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR  

Giresun University 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun University 

 

ABSTRACT 

Copper (Cu) is an indispensable trace element for metabolic activities in all living things 

at low concentrations. Cu is involved in the structure of many enzymes, including cytochrome 

c oxidase, dopamine β-monoxygenase, ferroxidases, hemoglobin, monoamine oxidase and 

superoxide dismutase. Exposure to high concentrations of Cu can lead to serious health 

problems. Milk vetch (Astragalus membranaceus) is a perennial plant from the legumes family. 

It is used in alternative medicine to treat asthma, colds and chronic fatigue. It has also been 

suggested that it can be used in the treatment of many diseases, including cancer. In this study, 

cellular damage caused by 20 µM copper (II) chloride (CuCI2) in Allium cepa L. root meristems, 

and the protective role of milk vetch root extract (MRE) for alleviating these damages were 

investigated. Although no damage was observed in meristem cells of the control group, dose 

dependent damages were observed in all CuCI2treated groups in the form of flattened cell 

nucleus, cortex cell wall thickness and epidermal deformation. When MRE was administered 

together with CuCI2 in doses of 215 and 430 mg/L, it reduced the severity of meristematic cell 

damage by reducing the toxicity of CuCI2 in the root tip meristematic cells. In addition, this 

decrease in toxicity was more evident at the dose of 430 mg/L of the MRE. Consequently, MRE 

can be used as a protective nutritional supplement to reduce toxicity caused by heavy metals 

such as Cu. 

Keywords: Allium cepa L., Meristematic cell damage, copper, milk vetch.  
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KÜLTÜRLÜ VE KÜLTÜRSÜZ KREMADAN ÜRETİLEN TEREYAĞLARINDAN 

ELDE EDİLEN SADEYAĞLARDA DEPOLAMA SÜRESİNCE MEYDANA GELEN 

BAZI KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

VE  KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Tekin DEMİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, süt kremasından kültürlü ve kültürsüz tereyağı üretilmiştir. Kültürlü 

tereyağı için L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis ve Leu. mesenteroides subsp. cremoris 

starter kültürü kullanılmıştır. Kültürsüz tereyağı direk kremadan üretilmiştir. Kültürlü ve 

kültürsüz tereyağlarının üretimi tamamlandıktan sonra bu tereyağlarından 60-90 ve 120 °C 'de 

sadeyağ üretilmiştir. Üretilen tereyağları ve sadeyağlar 60  +4 °C' de 60 gün depolanmıştır. 

Depolamanın 1 - 30 ve 60. günlerinde tereyağı ve sadeyağların bazı kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizleri yapılmıştır. Tereyağı ve sadeyağ örneklerinde kurumadde, yağ, asitlik, su aktivitesi 

(aw), kolesterol, peroksit, tiyobarbütirik asit (TBA), lipoliz (ADV), maya-küf, lipolitik 

mikroorganizma, serbest yağ asitleri ve aroma bileşenleri analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre sadeyağlarda kurumadde miktarı ve yağ miktarı tereyağlarına oranla daha 

yüksek oranda tespit edilirken; kolesterol, peroksit, tiyobarbütirik asit (TBA), lipoliz (ADV), 

tereyağı örneklerinde daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Sadeyağ örneklerinde su aktivitesi 

değerinin  tereyağlarına oranla önemli derecede düştüğü tespit edilmiştir. Maya-küf sayıları 

depolama süresi boyunca kültürsüz tereyağlarında kültürlü tereyağlarına oranla daha yüksek 

oranda üreme göstermiş olup bütün sadeyağ örneklerinde maya-küf bulunmamıştır. Lipolitik 

mikroorganizma sayısı kültürsüz tereyağı ve sadeyağlarda kültürlü tereyağı ve sadeyağlara göre 

depolama süresince daha yüksek oranda tespit edilmiştir.   Serbest yağ asitleri oranları 

depolama süresine bağlı olarak  kültürlü tereyağlarında ve kültürlü sadeyağlarda kültürsüz 

tereyağlarına ve kültürsüz sadeyağlarına göre artış gözlemlenmiştir. Örneklerin aroma profili 

GC-MS/SPME yöntemiyle tespit edilmiştir. Kültürlü ve kültürsüz tereyağı ve sadeyağ 

örneklerinde miktarları farklı olmak üzere 7 aldehit, 10 keton, 9 alkol, 3 ester, 6 asit, 8 terpen, 

10 hirokarbon ve 5 adet diğer bileşik olmak üzere toplamda 58 adet aroma bileşeni tespit 

edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda; kültürlü ve kültürsüz tereyağı ve sadeyağ üretiminde 

aroma profilleri ortaya konulmuş ve farkı oluşturan aroma bileşenleri tespit edilmiştir. Ayrıca 
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bu üretim şartlarında kültürlü ve kültürsüz üretilen tereyağı ve sadeyağların muhafaza süresi de 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tereyağı, Sadeyağ, Starter kültür, Serbest yağ asitleri, Aroma profili 
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SIÇANLARIN BİYOKİMYA PARAMETRE DEĞERLERİNİN 

SINIFLANDIRILMASINDA MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARININ 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Cafer Tayyar Bati* 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Doç. Dr. Gazel Ser 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Dr. Öğrt. Üyesi Bedia Bati 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Prof. Dr. İsmail Çelik 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, makine öğrenmesinde kullanılan parametrik olmayan sınıflandırma 

algoritmalarının performanslarının karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

beş sınıflandırma algoritması (C4.5, Naive Bayes, Destek vektör makineleri, K-en yakın 

komşuluk, Yapay sinir ağları), oksidatif stres oluşturulan 36 adet Wistar-albino ırkı dişi 

sıçanların 9 adet biyokimya parametre değerlerinden oluşan veri setine uygulanarak sonuçlar 

elde edilmiştir. En iyi performansa sahip sınıflandırma algoritmalarının belirlenmesinde; doğru 

sınıflandırma yüzdesi, ortalama mutlak hata ve hata kareler ortalamasının karekökü kriterleri 

kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, en yüksek sınıflandırma yüzdesine sahip yöntemin 

%97 doğruluk ile yapay sinir ağlarında, en düşük performansa sahip yöntemin ise %75 doğruluk 

ile k-en yakın komşuluk algoritmalarından elde edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmada 

kullanılan veri matrisinin 36x9 boyutunda ve karmaşık bir yapıya sahip olması göz önünde 

bulundurulduğunda, makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmalarının tamamı yaklaşık %75 ve 

üzerinde bir doğruluk oranıyla başarılı bir sınıflandırma yapmışlardır. 

Sonuç olarak, değişkenler hakkında güçlü varsayımlarda bulunmayan parametrik olmayan 

sınıflandırma algoritmalarının karmaşık veri setlerindeki başarısının, parametrik yöntemlere 

göre daha iyi olduğunu söylemek mümkündür.  

Anahtar kelimeler: Makine öğrenmesi, sınıflandırma algoritmaları, sıçan, biyokimya 
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MAKİNE ÖĞRENMESİNDE HİPER PARAMETRELERİN FARKLI 

DURUMLARDAKİ FARE PROTEİN EKSPRESYONU VERİSİ ÜZERİNDEKİ 

PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Cafer Tayyar Bati* 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Doç. Dr. Gazel Ser 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, makine öğrenmesi yöntemlerinden olan yapay sinir ağları ile destek vektör 

makinelerinin, gözlem sayıları ile değişken sayılarının farklı değerler aldığı dört farklı 

durumdaki bir veri seti üzerinde hiper parametrelerinin etkisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, 38 sağlıklı ve 34 down sendromlu farenin, 77 protein seviyesine ait 

15 tekrardan oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Veri setinde her protein için 1080 gözlem 

bulunmakla birlikte veri setindeki fareler genotip, davranış ve tedavi özelliklerine göre 8 ayrı 

sınıftan oluşmuştur. Çalışmada bu veri setinden elde edilen, dört farklı alt veri seti (I. veri seti 

1080 gözlem x 77 değişken, II. veri seti 1080 gözlem x 9 değişken, III. veri seti 72 gözlem x 

77 değişken, IV. veri seti 72 gözlem x 9 değişken) ile makine öğrenmesi yöntemlerinin hiper 

parametrelerinin kombinasyonlarından oluşan, 138 farklı model ve bu modellerin sınıflandırma 

performans ölçütleri elde edilmiştir. Modeller; doğru sınıflandırma yüzdesi, kappa istatistiği, 

ortalama mutlak hata ve hata kareler ortalamasının karekökü gibi performans ölçütleri 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, I. veri setinde, destek vektör makinelerinin 

polynomial çekirdek fonksiyonu ile default parametreli doğru sınıflandırma yüzdesi %71.30 

iken, hiper parametre değerlerinin değiştirilmesi ile bu oran %99.44 olarak elde edilmiştir. 

Benzer şekilde II. veri setinde, yapay sinir ağlarının tek gizli katmanlı ve 2 nöronlu olan 

modelinde doğru sınıflandırma yüzdesi %50.65 iken, hiper parametre değerlerinin 

değiştirilmesi ile bu oran %90.46’ya çıkmıştır. Bununla birlikte tüm veri setlerinde, destek 

vektör makinelerinin özellikle polynomial ve RBF (radial basis function) çekirdek 

fonksiyonları ile yapay sinir ağlarında, hiper parametrelerin veri setine göre düzenlenmesinin 

sınıflandırma performansında oldukça önemli olduğu belirlenmiştir. 
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Sonuç olarak, değişken ve gözlem sayısının az olduğu durumlarda makine öğrenmesi 

yöntemlerinin daha düşük performanslar gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca makine öğrenmesi 

algoritmaları ile çalışıldığında hiper parametrelerin etkisinin de göz önünde bulundurulması 

gerektiği, özellikle değişken sayısının az olduğu durumlarda hiper parametrelerin etkisinin 

önem kazandığını söylemek mümkündür. 

Anahtar kelimeler: Makine öğrenmesi, hiper parametre, yapay sinir ağları, destek vektör 

makineleri, fare, protein 
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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI’NDA 

İNCELENEN TUBA UTERİNA BİYOPSİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                                                                                  

  FİGEN ASLAN 

fgenaslan@gmail.com 

 

Giriş:  

Tuba uterine biyopsileri, herhangi bir nedenle yapılan histerektomi operasyon materyali ile 

birlikte veya primer kendi patolojisi nedeniyle olmak üzere patoloji laboratuvarı rutininde 

sıklıkla görülen örneklerdendir. Buna karşın tubalarda izlenen patolojilerin özellikleri ve sıklığı 

ile ilgili çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada, tuba uterinalarda görülen neoplastik ve 

nonneoplastik patolojiler incelendi.  

Materyal-Metod: 

2017-2019 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 

çeşitli nedenlerle salpenjektomi yapılan 963 hastaya ait tuba uterina biyopsisi arşiv 

kayıtlarından dökümante edildi.  

 Bulgular: Tuba uterina biyopsilerimizin histopatolojik ve klinik özellikleri Tablo 1’de 

özetlendi. 

                 Tablo 1: Tuba uterina patolojileri, yaş ve lokalizasyon özellikleri 

 

 N (%) Yaş aralığı 

(ortalama) 

Yerleşim yeri  

Desidual reaksiyon 14 (1.45) 24-41 (32.42) Bilateral: 7 

Sağ: 4, Sol: 3 

Ektopik gebelik 36 (3.74) 26-37 (34.43 Sağ: 19, Sol: 17 

Endometriozis 11 (1.14) 31-49 (39.67 Sağ: 7, Sol: 4 

Salpenjit N:268 

  -Nonspesifik 

  -Granülomatöz 

  -Ksantogranülomatöz   

 

261 (27.10) 

2 (0.20) 

5 (0.51) 

 

29-56 (42.58 

34-61  (47.50) 

37-50 (48.63) 

Bilateral: 185 

Sağ: 47, Sol: 36 

Tubal hiperplazi 24 (2.49) 32-58 (52.28) Bilateral: 14 

Sağ: 6, Sol: 4 

Paratubal kist 289 (30.01) 29-81 (47.56) Bilateral: 149 

Sağ:  66, Sol: 74 

Walthard nestleri 28 (2.90) 31-68 (49.23) Bilateral: 5 

Sağ:  13, Sol: 10 
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Adrenal kortikal rest 1 (0.10) 59 Sağ: 1 

Paratubal Seröz 

Borderline Tümör 

1 (0.10) 26 Sol: 1 

Seröz kistadenom 1 (0.10) 42 Sağ: 1 

Seröz Karsinom 1 (0.10) 58 Sol: 1 

Overin Seröz Karsinom 

metastazı 

1 (0.10) 49 Sol: 1 

Normal yapı 288 33-73 (56.51) Bilateral: 187 

Sağ: 48, Sol: 53 

TOPLAM 963 24-81 (45.65)  
 

 

 

Sonuç: Tuba uterinada görülen patolojilerin çeşitliliği, sıklığı, yaş ve lokasyon özelliklerinin 

incelendiği ve tartışıldığı çalışmamızın literatüre istatistiksel olarak katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tuba uterina, patoloji, histopatoloji, neoplazi 
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THE DETERMINATION OF INCORRECT ATTITUDES OF 1ST GRADE 

STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES ABOUT DRUG 

USE 

 

Dr.Öğr.Üyesi Akar Karakoç  

Atatürk University 

Öğr.Gör. Arzu Gezer 

Atatürk University 

ÖZET 

Aim: The aim of this study was to determine the incorrect attitudes of 1st grade students of 

vocational school of health services about drug use. 

This study included 200 voluntary Health Services Vocational School students from different 

programs. A questionnaire with 32 questions was applied for determining the student attitudes. 

The data were analyzed with SPSS after the elimination of inappropriate questionnaires. 146 

students (73.4%) were female and 53 (26.6%) were male. The mean age of the students was 

19.65±2.11 (mean±standard deviation).  

86.3% of the students stated that they had unused or unfinished drugs at their homes and 25.8% 

had more than 10 boxes of drugs. The findings of this study showed that 54.6% of unfinished 

drugs were stored and 33.7% were thrown away, whereas very few drugs were given to a health 

center or pharmacy. I was found that 58.8%, 38.2% and 2.5% of the drugs, which do not had 

any warning about the storage conditions, stored at room temperature, in the refrigerator and in 

the freezer, respectively. It was determined that 9.6 of the students had thrown more than 10 

drugs, due to expiration date, in a year. The students who used the medicine at home without 

consulting a health professional were 38.2. The students who made the physician prescribe the 

medication were 25.1% although it was not necessary. It was found that 13.6% of students tried 

to recover without medical examination when they were sick. It was determined that 36.9% of 

the students recommended drugs to other people with similar complaints. The ratio of students 

who used antibiotics against flu and colds without a physician's examination was 24.7%. Only 

38.4% of the participants bought an analgesic with a prescription from the pharmacy. 12.7% of 

students did not inform the health professional about their allergies. 40.1% of the students 

reported that they were not informed about the drug-food/drinks interaction. The ratio of 
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participants who bought non-prescription drugs from the pharmacy was 20.4% to avoid the 

examination costs. 38% of the participants did not compare the drug purchased at the pharmacy 

with the name on the prescription. The student who was not informed by the pharmacist about 

the use of the drug was 24.1% . 

Conclusion: The results of this study show that the 1st grade students of vocational school of 

health services do not have enough knowledge about rational drug use. 

Keywords: Irrational/ rational drug use, medicine, antibiotic awareness  
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SENTETİK BİR EKOSİSTEMDE GEN DEVRELERİ İLE ESCHERİCHİA COLİ’DE 

YÜKSEK DEĞERLİ MİKROBİYAL PİGMENT VİOLASEİN ÜRETİMİ 

HIGH-VALUE MICROBIAL PIGMENT VIOLACEIN PRODUCTION IN ESCHERICHIA 

COLI BY GENE CIRCUITS IN A SYNTHETIC ECOSYSTEM 

 

Venhar Çelik  

Fırat Üniversitesi  

Ivona Pocrnja 

       Fırat Üniversitesi  

Gülüzar Ceylan 

Fırat Üniversitesi 

ÖZET 

Violacein, tıbbi ve farmakolojik uygulamalara odaklanan birçok önemli biyolojik aktiviteye 

sahip ve çoğu endüstride olası uygulamaları olan mor bir mikrobiyal doğal pigmenttir. Farklı 

Gram Negatif bakteri türleri tarafından üretilir ve bunlar arasında Chromobacterium violaceum 

şimdiye kadar en iyi incelenen türdür. Bununla birlikte, violaseinin doğal üretimi ile ilgili çeşitli 

kısıtlamalar olması nedeniyle, özellikle gelecekteki tıbbi araştırmalar ve diğer uygulamalar için 

çeşitli yaklaşımlar kullanarak bu pigmentin yüksek ve stabil bir üretim verimini sağlamak ilgi 

çekicidir. Bu çalışmada, violaseinin stabil ve yüksek üretimini sağlamak için, pigment 

üretiminden sorumlu biyosentetik yol Escherichia coli konak hücresinde yeniden inşa 

edilmiştir. Violasein biyosentezinden sorumlu genler (vioABCDE), insanları enfekte etme 

kabiliyetinin düşük olmasına rağmen, fırsatçı patojen olarak kategorize edilen doğal üretici 

Chromobacterium violaceum'dan elde edilmiştir. Vio operon plazmidlere aktarılmıştır ve 

operonun düzenlenmesi güçlü, konstitütif promotor Ptrc ve Quorum Sensing (QS) ile 

indüklenebilir promotor Plux yoluyla gerçekleştirilmiştir. Böylece, sentetik biyoloji araçları 

kullanılarak, yüksek seviyeli violasein üretimi için optimize edilmiş yeni plazmidler olan pCC-

Ptrc-RBS3-vioAE ve pCC1BAC-QS-vioAE inşa edilmiştir. QS sinyal alıcı plazmid 

pCC1BAC-QS-vioAE, laboratuvar arşivimizde bulunan sinyal gönderici plazmid pCC-Ptrc-

RBS3-rnpT1'den quorum sensing sinyal moleküllerini almak için gereksinim duymuştur. Her 

plazmid, konakçı hücreye (E. coli NEB10-beta suşu) aktarılmıştır. Konstitütif olarak tek başına 

violasein üreten hücrenin aksine, QS sinyal alıcı hücre sinyal gönderici hücreyle birlikte 
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yerleştirilmiştir ve böylece hücreler birlikte kültür durumuna getirilerek sentetik bir ekosistem 

oluşturulmuştur. Violasein ekstraksiyonundan sonra zaman-bağımlı violasein üretim deneyleri, 

her iki rekombinant suşun daha hızlı violasein üretimi sağladığını, doğal üretici C. 

violaceum’un ise pigment üreten suşlar arasında zayıf performansa sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Violasein, sentetik biyoloji, gen devresi, Chromobacterium violaceum, 

sentetik ekosistem. 

ABSTRACT 

Violacein is a purple microbial natural pigment with many important biological activities and 

possible applications in many industries, with a special focus on medical and pharmacological 

applications. It is produced by different Gram Negative bacterial species, with 

Chromobacterium violaceum being so far the most thoroughly studied one. However, due to 

several constraints regarding violacein’s natural production, there is an interest to obtain high 

and stable production yield of this pigment using various approaches, especially for future 

medical research and further applications. In this study, in order to obtain stable and high 

production yield of violacein, the biosynthetic pathway which is responsible for pigment 

production was reconstructed in the Escherichia coli host cell. Genes responsible for violacein 

biosynthesis (vioABCDE) were obtained from natural producer Chromobacterium violaceum 

which is categorized as opportunistic pathogen, although it possesses low ability to infect 

humans. Vio operon was implemented into the plasmids and upstream regulation of the operon 

was achieved via strong, constitutive promoter Ptrc and Quorum Sensing (QS) inducible 

promoter Plux. Therefore, using synthetic biology tools the novel plasmids optimized for high 

level violacein production, pCC-Ptrc-RBS3-vioAE and pCC1BAC-QS-vioAE, were 

constructed. pCC1BAC-QS-vioAE, QS signal recipient, needed to take quorum sensing signal 

molecules from signal sender plasmid pCC-Ptrc-RBS3-rnpT1 which we have in lab archieve. 

Each plasmid was transferred to host cell (E. coli NEB10-beta strain). Unlike the cell that 

produces violasein constitutively alone, QS signal recepient cell was placed together with signal 

sender cell  and thus a synthetic ecosystem was formed by placing the cells in co-culture state. 

After violacein extraction, time-course experiments demonstrated that both of recombinant 

strains were offering faster violacein production while C. violaceum, the natural producer, 

demonstrated weak performance among the pigment-producing strains. 

Keywords: Violacein, synthetic biology, gene circuit, Chromobacterium violaceum, synthetic 

ecosystem. 
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MİKROBİYAL BÜTÜMLEME MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMIYLA BİR 

“SENTETİK KEMOSTAT SİSTEMİ” OLUŞTURULMASI 

 

Venhar Çelik  

Fırat Üniversitesi  

Nebahat Yıldız 

       Fırat Üniversitesi  

ÖZET 

Bu çalışmada, endüstriyel fermentasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yeni nesil bir sentetik 

kemostat sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Mikrobiyal bütümleme mühendisliği 

yaklaşımıyla ve ko-kültür sistemi ile iki farklı sentetik gen devresine sahip hücre populasyonları 

hazırlanarak sentetik bir ekosistem oluşturulması sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan ko-kültür 

sistemi, gönderici hücre ve alıcı hücre gibi iki farklı modülün kullanılmasıyla “koşullu 

amensalizm” şeklinde oluşturulan sentetik bir mikrobiyal ekosistem tasarlanmıştır. Bu sentetik 

ekosistem aracılığıyla elde edilen sentetik bir kemostat sistemi oluşturularak hücre 

populasyonunun yoğunluğu dengede tutularak tıpkı bir kemostat gibi kontrol edilmesi 

sağlanmıştır. Quorum Sensing (QS) sinyal molekülü üreten rekombinant bir ‘gönderici hücre’ 

elde etmek için Vibrio fischeri’deki luxI, luxR genleri ve PluxI promotorunu içeren QS sistemini 

taşıyan pVC-PluxI-luxI plazmidi inşa edilmiştir ve Escherichia coli hücresine aktarılmıştır. 

‘Alıcı hücre’, QS sinyal moleküllerini alarak toksik proteinin üretimini uyaracak şekilde 

tasarlanmıştır. Bunun için QS sinyal molekülü ile indüklenebilir PluxI promotorun kontrolü 

altında olan CcdB genini taşıyan pVC-PluxI-CcdB plazmidi inşa edilerek E. coli hücresine 

aktarılmıştır. Sistemin çalışması şu şekilde gerçekleştirilmiştir: Gönderici hücre sinyal 

molekülü üretmektedir. Hücre yoğunluğu arttıkça sinyal molekülünün konsantrasyonu da 

artmıştır. Düşük hücre yoğunluğunda sinyal molekülünün konsantrasyonu da düşük 

olduğundan bu moleküller alıcı hücredeki PluxI promotorunu uyaramamış ve böylece toksik 

CcdB proteini üretilmemiştir. Böylece herhangi bir hücre ölümü görülmemiştir. Ancak hücre 

yoğunluğu arttıkça konsantrasyonu artan sinyal molekülleri toksik CcdB proteinin üretimini 

uyarmış ve böylece alıcı hücrede “hücre intiharı” gerçekleşmiştir. Böylece hücre ölümü ile 

birlikte hücre konsantrasyonunun belirli bir dengede kalması sağlanmıştır. Çalışma, en özgün 

metodolojik yaklaşımları biraraya getirerek endüstriyel fermentasyon çalışmalarında 

kullanılmak üzere yeni nesil bir ‘sentetik kemostat sistemi’ modeli önermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sentetik biyoloji, mikrobiyal bütümleme mühendisliği, kemostat, koşullu 

amensalizm. 
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THE INHIBITION EFFECTS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES AND 

METALS ON CARBONIC ANHYDRASE ENZYME PURIFIED FROM 

SİİRT/BOTAN FISH (CAPOETA CAPOETA) GILL TISSUE 

 

Assistant Professor Emrah YERLİKAYA  

Siirt University, School of Health 

  

ABSTRACT 

After the application of pesticides to agricultural areas, they reach the rivers by transporting 

with rain water and irrigation water. They give harms to the ecosystem there, fish and other 

creatures. Metals also play vital roles in enzyme activities and other metabolic events due to 

their bioaccumulative structures. Fish, as a link of food chain, accumulate persistent organic 

pollutants in their organs and tissues. Moreover, environmental toxins first encounter the gill 

tissue in fish. Siirt/Botan fish (Capoeta Capoeta) was chosen as the source in the study, as it 

has economic value and the rate of consumption is very high. In present study, the carbonic 

anhydrase enzyme was purified 369.8-folds with 70.6% yield by Sepharose-4B-L-tyrosine-

sulfanilamide affinity column from Siirt/Botan fish (Capoeta Capoeta) gill tissue for the first 

time. The specific activity was determined as 6.175 EU/mg protein. The molecular weight was 

found to be about 31.8 kDa by SDS-PAGE. The CA enzyme activity was assayed by the 

esterase method. Inhibitory effects of organochlorine pesticides (β-Endosulfan and 2,4’-DDT) 

and metal ions (Al3+, Cu2+, Ba2+, Fe2+ and Se2+) were examined on the purified CA enzyme. 

Inhibition graphics were drawn in order to find the IC50 values of metals and organochlorine 

pesticides. In vitro inhibitory effect of metals was found as Fe2+ >Al3+> Ba2+> Se2+> Cu2+. Very 

low IC50 values were obtained such as 0.062 and 0.051 mM in the presence of the 2,4’-DDT 

and β-Endosulfan. Not only the fish but also other living things which are being exposed to 

these compounds are affected by pesticides and metal ions because of their toxicity. Therefore, 

some measures have to be taken to prevent excessive diffusion to the environment when using 

these compounds.  

Keywords : Affinity, Inhibition, Gill, Enzyme, Toxin 
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ENTEROKOK’LARA GÜNCEL MİKROBİYOLOJİK  VE 

EPİDEMİYOLOJİK  BAKIŞ  

 

Öğr. Gör. Dr. Bashar İBRAHİM  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Doktora Öğrencisi. Mehdi MESKINI HEYDARLOU  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

ÖZET  

Enterokoklar insan ve hayvanların bağırsak mikrobiotası olarak gastrointestinal sisteminde 

yaygın olmasının yanı sıra sular, bitkiler, toprak ve gıdalarda bulunabilen bakteri cinsidir. Uzun 

yıllar zararsız ve tıbbi açıdan önemsiz olduğu düşünülen enterekoklar son yıllarda özellikle E. 

faecalis ve E. faecium türleri başta olmak üzere yüksek mortalite ile en yaygın nozokomiyal 

patojenler gurubuna girmiştir. Bu nedenle, enterokokların virülans faktörleri ve antibiyotik 

direncinin özellikle vankomisine dirençli suşların fırsatçı patojenler olarak tartışılmaya 

başlanmıştır. Öte yandan, duyarlı enterokok izolatlara da antibiyotik direnç genlerinin 

aktarılabilmesi ve bu izolatların taşıdıkları diğer virülans genleri nedeniyle de bakterinin 

yayılımı ve ciddi hastane enfeksiyonu oluşturma yeteneklerinin olabileceği unutulmamalıdır. 

Ayrıca antibiyotiklere duyarlı enterokok izolatlarının hastane enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

alınması sırasında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu derlemede epidemiyoloji ve 

terapötik stratejiler hakkında bir fikir verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, potansiyel ve yeni 

terapötik seçenekler de tartışılmaktadır. Sonuç olarak enterokoklar her ne kadar normal 

bağırsak florasının bir parçası ve bir zamanlar zararsız endojen patojenler olarak görünse de, 

enterokokların son yıllarda önemli nozokomiyal patojenler olarak ortaya çıkan insan  ile çok 

daha karmaşık etkileşimleri olduğu kanıtlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Enterococcus spp. Antibiyotik Direnç .Virülans 

SUMMARY 

Enterococcus spp are a common type of bacteria that can be found in waters, plants, soil, and 

foods, as well as being common in the gastrointestinal tract of humans and animals as intestinal 

microbiota. Enterococci, which are thought to be harmless and medically insignificant for many 

years, have recently entered the most common group of nosocomial pathogens with high 

mortality, especially E. faecalis and E. faecium species. Therefore, the virulence factors of 
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enterococci and antibiotic resistance, especially vancomycin-resistant strains, are being 

discussed as opportunistic pathogens. On the other hand, it should not be forgotten that 

antibiotic resistance genes can be transferred to sensitive enterococcal isolates, and the bacteria 

may spread and cause serious hospital infections due to the other virulence genes they carry. 

Also, enterococcal isolates sensitive to antibiotics should not be ignored during hospital 

infection control measures. In this review, it is aimed to give an idea about epidemiology and 

therapeutic strategies. Potential and new therapeutic options are also discussed. As a result, 

although enterococci seem to be part of the normal intestinal flora and once harmless endogen  

pathogens, enterococci have proven to have much more complex interactions with humans that 

have emerged as important nosocomial pathogens in recent years. 

Keywords: Enterococcus spp., Antibiotic resistance. Virulence 
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DİRENÇLİ Pseudomonas aeruginosa SUŞLARININ DİRENÇ MEKANİZMALARI VE 

ENFEKSİYONLARININ TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Bashar İBRAHİM  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Doktora Öğrencisi. Mehdi MESKINI HEYDARLOU  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

ÖZET 

Gram-negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar arasında Pseudomonas aeruginosa 

özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda önemli bir patojen etkendir. Yüksek 

mortaliteli enfeksiyonlara neden olan bu mikroorganizmaya karşı temel sorun dirençli suşların 

ortaya çıkmasıdır. Kullanılan ilaçların eksikliği ile birlikte antibiyotiklere karşı artan direnç 

dünya genelinde önemli bir klinik ve halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Bu durum özellikle 

MDR, XDR ve PDR olan P. aeruginosa suşları arasında endişe vericidir. P. earuginosa’nın dış 

memberan permabilite değişikliği, Antibiyotikleri inaktive eden enzimler ve eflux pompaları 

doğal direnc mekanizmalarını oluşturmaktadır. Çoklu ilaç dirençli P. aeruginosa suşlarının 

tedavisini optimize etmek için antibiyotik kombinasyonlarının yanı sıra farmakokinetik ve 

farmakodinamik parametrelerin analizi de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu derlemede, 

laboratuvar ve klinikte gözlenen başlıca direnç mekanizmaları özetlenmektedir. Kullanılan 

mevcut tedavilerin sınırlı olması nedeniyle potansiyel alternatif ilaçlar ve yeni terapötik 

seçeneklerin de tartışılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa. Çoğul ilaç direnci. Direnç mekanizmaları 

SUMMARY 

Among the infections caused by Gram-negative bacilli, Pseudomonas aeruginosa plays a 

leading role, especially in immunocompromised patients. The main problem leading to high 

mortality is the emergence of drug-resistant strains. The outer membrane permeability change 

of P. earuginosa, an inducible cephalosporinase or efflux pumps constitutes natural resistance 

mechanisms. Even a small change in the antibiotic susceptibility of these organisms can result 

in a drug's MIC value higher than the clinically achievable level. In this review, the main 

mechanisms of resistance, pathways, and efflux pumps observed in the laboratory and clinic 

are summarized. To optimize multidrug resistance (MDR) P. aeruginosa treatment and 

pharmacodynamics parameters as well as antibiotic combinations are reviewed. Limitations of 

existing treatments, potential, and new therapeutic options for alternative drugs are also 

discussed. 

Keywords: Pseudomonas aeruginosa. Multi Drug Resistance. Resistance mechanisms  
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CORONAVİRÜS 2 (SARS-CoV-2)’E GÜNCEL BAKIŞ 

 

1Dr. Öğr. Gör. Bashar IBRAHIM 

Süleyman Demiral Üniversitesi 

Dr. Öğe. Üye. Ali ÖZTÜRK 

    Niğde Ömer Haslisdemir Üniversitesi 

Mehdi MESKİN HEYDARLOU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 

 ÖZET 

 Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromunun neden olduğu koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-

19) salgını Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonunun dünya çapında son zamanlarda 

yayıldığı 11 Mart'ta bir salgın olarak ilan edildi. COVID-19 hastalığının en yaygın semptomları 

ateş, yorgunluk ve kuru öksürük. Bazı hastalarda ağrı, burun tıkanıklığı, soğuk algınlığı, boğaz 

ağrısı veya ishal yaşanabilmektedir. Bu semptomlar genellikle hafif ve yavaş olarak 

başlamaktadır. Şu ana kadar virüsün kaynağı hala bilinmemektedir. Bununla birlikte, mevcut 

tüm kanıtlar, bu virüsün kaynağının doğal bir hayvan olduğunu ve üretilmiş bir virüs olmadığını 

göstermektedir. Bu virüsler 60-140nm çapında olup pozitif polariteli, tek zincirli zarflı RNA’ya 

sahiptir. Zarfın yüzeyindeki glikoproteinler virüsün etrafında taç (korona) olarak görünen 

tokmak benzeri yapılar oluşturmaktadır.  Koronavirüslerin genom boyutu yaklaşık 26-32 kb 

arasında değişmekte olup 6'dan 11'e kadar Open Reading Frames (ORF'ler) içermektedir. İlk 

ORF, genomun yaklaşık %67'sini oluşturan 15 yapısal olmayan proteinleri (nsps) 

kodlamaktadır (nsp1'den nsp10'a ve nsp12'den nsp16'ya kadar). Diğer ORF'ler ise yüzey 

glikoproteini (S), küçük zarf (E), matris (M) ve nükleokapsid proteinleri (N) olmak üzere dört 

ana yapısal ve sekiz aksesuar (3a, 3b,p6,7a,7b, 8b, 9b ve orf14) proteinlerini kodlamaktadır. 

Virüs, Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirüs (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum 

Sendromu Coronavirüs (MERS-CoV) 'den daha hızlı yayılmaktadır. COVID-19 hastalığının 

insanlar üzerindeki etkisi, yaşlıların ve önceden mevcut tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin 

(hipertansiyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi) diğerlerinden daha şiddetli semptomlara sahip 

olmasıdır. Bu hastalığı tedavi etmek için özellikle gerekli olan bazı potansiyel aşılar ve ilaçlar 

araştırılmaktadır ve klinik deneylerle test edilmektedir. Bu derlemede, virüsün Patogenezi, 
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Epidemiyolojisi, Rezervuar konağı, Klinik belirtileri, Laboratuvar tanısının yanı sıra tedavi 

olarak alternatif ilaçlar için potansiyel ve yeni terapötik seçenekler de tartışılmaktadır.      

Anahtar Kelimeler : COVID-19, Patogenez, Epidemiyoloji, Tedavi  
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HDACi'ler (Sınıf I), KANSER KÖK HÜCRELER ve FİTOKİMYASALLAR: KANSER 

TEDAVİSİ ve KORUYUCU ÖNERİLER 

 

 

Arş. Gör. Zeliha TUNCER 

1KTO Karatay Üniversitesi 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Epigenetik, gen ifadesindeki değişikliğin DNA dizi değişikliğine bağlı olmadan ortaya 

çıkmasıdır. Farklı çalışmalara göre, kanser hücrelerinde onkogen ve tümör baskılayıcı genlerin 

etkilendiği anormal epigenetik mekanizmalar ve anormal gen ekspresyonu major olaylardır. 

Epigenetik modifikasyonların ekspresyondan daha erken meydana gelmesi ve geri dönüşümlü 

olmasından dolayı, kanser hücrelerinin epigenetik yeniden programlanması, önlenmesi, 

kontrolü ve tedavisi için potansiyel olarak uygulanabilir hale gelmiştir.  Kanser hücrelerin 

anormal farklılaşması ve kontrolsüz bir şekilde çogalması ile karakterize bir hastalıktır. 

Proliferasyon, normal hücrelerin sağkalımı ve farklılaşma çok hücreli organizmalard sıkı bir 

şekilde düzenlenmektedir. Fakat bu düzenleme kanser hücrelerinde kaybolmuştur. Günümüzde 

kansere yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek için epigenetik değişimleri hedef alan 

çalışmalar devam etmektedir. DNA metilasyonunu ve histon modifikasyonunu değiştirebilen 

ajanlar keşfedilmiş ve klinik olarak test edilmektedir. Asetilasyonun değişmesi kanserde ana 

bir epigenetik değişikliktir ve HDAC’lerin ekspresyonu ile bağlantılıdır. Bu bağlamda, sınıf I 

HDAC’ler hücre çoğalmasının düzenlenmesinde ve kanserde önemli bir rol oynamaktadır. 

Günümüzde kanser kök hücresi (KKH), invazivlik, ilaca direnç ve kanserlerin nüksetmesinden 

sorumlu olan azınlıkta bir tümör popülasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Kanser kök hücreleri 

kontrol etmenin epigenetik bir yolu olarak HDCA’leri hedefleme amaçlanmaktadır. Son 

zamanlarda, bazı fitokimyasalların da HDAC inhibitörü olarak görev aldığı tespit edilmiştir. 

HDAC inhibisyon özelliğine sahip fitokimyasalların kullanılması, KKH'lerin söz konusu 

problemlerinin üstesinden gelmede potansiyel olarak etkili olabilir. Bu derleme, tümörlerde 

KKH'yi kontrol etmek için HDAC hedefli fitokimyasallara ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. 

Bu yeni yol terapötik uygulamalarda ve kansere karşı korunmada daha fazla avantaja sahip 

olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Epigenetik, Kanser Kök Hücre, HDACi 
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ÖZET  

Memelilerde doku ve organ biyolojisi çalışmak özellikle insanlarda örnek erişilebilirliği ve etik 

kaygılar nedeniyle çok zordur. Ancak, kök hücre kültüründeki gelişmeler organoid adı verilen 

in vitro 3D dokuların türetilmesini mümkün kılmıştır. Organoidler kendi kendilerini 

yenileyebilen, organ işlevi gösterebilen, doğrudan doku veya kök hücrelerden elde edilen üç 

boyutlu hücre gruplarıdır. Son 50 yıldır yayınlanan yayınlarda 2D hücre kültürlerinin in vivoyu 

tam olarak yansıtmadığını bildirilmiştir. 2D hücre kültürleri hücre organizasyonu ve hücresel 

ilişkileri in vivo daki gibi sağlamamaktadır. Sağlıklı hücrelerin kültür ortamında büyüme 

kapasiteleri sınırlıdır. Belirli sayıda bölündükten sonra büyümeyi durdururlar. Bundan dolayı 

çalışmalarda kullanılacak her deney için hayvanlardan hücre elde edilmesi gerekmekte idi ve 

1951 yılında George O. Gey rahim ağzı kanseri hastası Henrietta Lacks’tan aldığı tümör 

dokusundan elde ettikleri hücreleri uygun besi yerinde sınırsız sayıda çoğaltmayı başarmıştır 

ve bu hücrelere Hela adını vermişlerdir. Bu sayede hücrelerin sınırsız sayıda çoğaltılması ve 

her deney için hayvanlardan hücre alınması ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Dünya genelinde 

bilim insanlarının aynı hücre hattı ile çalışması mümkün kılınmıştır.Daha sonra belirli bir 

dokudan elde edilen hücreler uygun koşullarda besi ortamlarında cam ve plastik kültür 

ortamlarında tek katmanlı olarak büyütülmüş 2D iki boyutlu hücre kültürü geliştirilmiştir. Tek 

katman halinde büyütülmesi 2D hücre ortamlarının vücut ortamını yansıtmadığı düşünülmeye 

başlanmıştır çünkü organizmada hücreler farklı hücreler ile ve mikroçevre ile etkileşim 

halindedir. 2D hücre kültürü yönteminin organizmayı tam olarak yansıtmadığı düşünülmüştür. 

Bu yüzden, 3D hücre kültür yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. 3D hücre kültürdeki 

hücrelerin 2D hücre kültür ortamındaki hücrelere göre organizma içinde gerçekleşen 

biyokimyasal süreçleri yani canlılık, büyüme, farklılaşma, gen ifadesi, morfoloji, ilaç 

metabolizması daha gerçekçidir. Organoidler yapı ve işlev olarak elde edildikleri dokulara 

benzemektedirler. Son çalışmalar organoidlerin organ gelişimi ve hastalığını modellemek, ilaç 

keşfi, rejeneratif tıp ve temel araştırmalarda kullanıldığını bildirilmektedir. Organoidlerin 

kullanımı insan embriyo benzeri yapılar oluşturulurken bazı etik sorunlar taşımaktadır. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-80174-9-8                UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 111 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

Organoid teknolojisi preklinik ve klinik uygulamaları çok yeni ve zor bir alandır, (kişileştirilmiş 

tıp, ilaç keşfi veya rejeneratif tıp) önümüzdeki yıllarda klinik kullanımı ivme kazanacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Organoid, 3D, kök hücre 
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EKSPERİMENTAL HİPO-VƏ HİPERTİREOZ  MODELLƏRİ  FONUNDA QURĞUŞUN 

ASETATIN IMMUNITETIN QEYRI-SPESIFIK AMİLLƏRİINƏ VƏ DÖVR  EDƏN 

İMMUN KOMPLEKSLƏRƏ TƏSİRİ 
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     Səlimli Təhminə Azər qızı., Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı  
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ismailovyusif@mail.ru  0505793395 
 

Xülasə.  Müasir dövrdə ətraf mühit çirkləndirən ağır  metalların orqanizmə adekvat olmayan 

miqdardan artıq  daxil olması, orqanizmə toksik təsir göstərməklə yanaşı, müxtəlif funksional 

pozulmaların inkişafına və son nəticədə  patologiyaların yaranmasına səbəb olur. Son zamanlar  

ətraf mühitin kəskin çirklənməsinin toksik təsirindən   endokrin patologiyaların tezliyi 

yüksəlməkdə   davam edir.    Qalxanabənzər vəzi belə təsirlərə daha da çox məruz qalır. 
Orqanizmin   immun fəallığının neyroendokrin tənzimində tireoid hormonlar vacib rol oynayır. 

Lakin qalxanabənzər vəziin müxtəlif funksional vəziyyətlərində ağır metalların orqanizmin immun 

statusunda yaratdığı dəyişikliklər istiqamətində aparılan tədqiqatlar məhduddur.Ona görə də bu 

istiqamət də tədqiqat ların aparılması vacibdir.         

 Bu tədqiqat işinin əsas məqsədi   eksperimental yaradılmış hipo- və hipertireoz madelləri 

fonunda qurğuşun asetatın orqanizmin immunitetinin qeyri-spesfik amillərinə və dövr edən 

immunokompleks lərə (DİK)  təsirini araşdırmaq olmuşdur. 

Material və metodlar.  Eksperimentləri 250±10 q. kütləyə malik hər iki cinsdən olan ağ 

siçovullarda 7 qrupda aparılmışdır. Tədqiqatda siçovulların birinci qrupu intakt vəziyyətində 

olmuş,siçovulların ikinci  qrupda 21 gün ərzində 5 mq/kq dozasında tirazolla hipotireoz modeli 

yaradılmış,siçovulların üçüncü qrupuna  bu fonda 21 gün ərzində hər gündə 1 ml olmaq şərti ilə 0,4 

%-li (100 q. diri çəkiyə) qurğuşun asetat məhlulu verilmiş,siçovulların dördünçü qrupuna10 gün 

ərzində 100 мкг L-tiroksinlə hipertireoz modeli yaradılmış, siçovulların beşinci qrupuna bu fonda 

21 gün ərzində hər gündə 1 ml olmaq şərti ilə 0,4 %-li (100 q. diri çəkiyə) qurğuşun asetat məhlulu 

verilmişdir.Siçovulların altıncı və yeddinci  qrupları  hər iki modelin tətbiqindən sonra sərbəst 

buraxılmışdır (heç bir təsirə məruz qalmamış).Kontrol qrup siçovullara analoji miqdarda fizioloji 

məhlul verilmişdir.Tədqiqatın gedişində    hər qrupdan dinamik olaraq bir neçə siçovul müasir 

tövsiyələr əsasında dekapitasiya edilmişdir. 

Eksperimental tədqiqatların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,qalxanabənzər vəzin funksional 

vəziyyətinin çatışmazlığında və fəallığında immun markerlərin qandakı fəallıqları dəyişir.Həttda 

lizosimin və dövr edən immunkomplekslərin fəallıqları iki fazalı dəyişir.Bütün bunlarla yanaşı 

qurğuşun asetat təklikdə və hipotireoz zamanı tətbiqi hər -3 markerin qandakı fəallığı kəskin 

zəifləyir.Modelin tətbiqindən keçən 10 və 21 gün sonraorqanizmin tireoid və immun statusunda 

kənarlaşmalar daha da dərinləşir . Modeldən 21 gün sonra komplementin, lizosimin və dövredən 

immunkomplekslərin qandakı fəallığı normallaşmır. 
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Beləliklə,qalxanabənzər vəzin funksional vəziyyətinin zəifləməsi və fəallığı fonunda  qurğuşun 

asetatın tətbiqi ərzində və ondan sonrakı dövr ərzində immunitetin qeyri-spesfık amillərində və dövr 

edən immun komplekslərdə   normadan kənarlaşmalar baş verir. Qurğuşun asetatın tətbiqindən  

sonrakı dövr ərzində immun statusda  bərpa prosesi getmir.Ona görə də belə kənarlaşmalara məruz 

qalmış insanlarda onun korreksiya yollarının işlənməsi  vacibdir. 

Açar sözlər:Hipo- və hipertireoz, nitrat asetat,immun sistem. 
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 РОЛЬ  ПРОЛАКТИНА В  РЕГУЛЯЦИИ ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ   

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ ОРГАНИЗМА     

  Доцент Исмайылов Юсиф Байрам  оглы, Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

               ismailovyusif@mail.ru  0505793395                       

  Доцент Исмайылова Афтаб Тофик кызы, Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

                                     aftab1959@mail.ru   0557202352         

 Джафарова Гумру Камил кызы, Азербайджанский Медицинский Университет , Баку 

                            qumru.isayeva@mail.ru  0503333236  

Салимли Тахмина Азер кызы, Азербайджанский Медицинский Университет   , Баку 

                     Selimlit@yahoo.com   0504560201  

 

Введения.    В  настоящее время очень возрос интерес к пролактина  (ПРЛ ) как  к гормону, 

играющему важную роль в регуляции репродуктивных процессов.  В последние годы предс 

тавленные в   литературе данные убедительно свидительствуеют о том ,что большенство  эн 

докринопатий сочетается с изменением секреции пролактина. Существующие в литературе 

данные о влиянии ПРЛ на секеторную активность щитовидной железы весыма противоре чивы.  

В литературе отсутствует единные данные о взаимозависимости между центра льными  

механизмами регулирующих гормоны этого комплекса у лактирующих и нелактирющих 

организмов и особенно о роли отдельных медиаторов в регуляции этих сис тем.В связи с этим 

исследования подобного направления является важным и перспектив ным. 

  Целью настоящего исследования явилось  изучение центрального механизма регуляции ПРЛ  

и его взаимоотношения с состоянием функции щитовидной железы, т.е.изучение содержания 

ПРЛ ,тиреотропина (ТТГ),тироксина (Т4) и трийодтиронина(Т3) в крови у лактирующих и 

нелактирующих животных вследствии блокирования дофаминергических структур с целью 

выяснения роли ПРЛ, как одного из вазможных эндогенных факторов регуляции секреции 

тиреоидных гормонов. 

     Материалы и методы. Эксперименты проводили на лактирую щих и нелактирующих крысах 

линии Вистар. Лактирующие крысы были разделены на 3 группы:1-группа –фон; 2-группа- 

контроль (нормогалактия);3- экспериментальная гиперпролактинемия (блокирования ДА-вых 

ресепторв). Нелактирующие крысы были разделены на 2 группы: 1-контроль; 2- эксперимен 

тальная гиперпролактинемия (блокирования ДА-вых рецепторов).Опыты на нелактирующих 

крысах проводили в стадии диэструса,а у лактирующих крысах с 5-6 дня лактации.В качестве 

блокаторов ДА- ких  рецепторов использовали церукал в дозе 0,45 мг/кг,  один раз в день .в 

течение 10 дней .Содержание моноаминов в гипоталамусе и в крови определяли спектро 

флюориметрическим, ПРЛ в адено гипофизе-микрометодом гелевого электрофорезе   .Концент 

рацию соматостатина (СТ),ПРЛ,ТТГ,Т4,Т3 в крови и СТ в гипоталамусе и в аденогипофизе 

радиоиммунологически.    

                 Результаты исследования.   Исследовано о роли пролактина (ПРЛ) как одного из 

возможных эндогенных факторов регуляции секреции тиреоидных гормонов у лактирующих и 

нелактирующих крыс. Показано, что функциональное состояние тиретропоцитоваденогипофиза 

и тиреоцитов щитовидной железы зависит от уровня эндогенного ПРЛ  в крови. Этот происходит  

благодаря изменению баланса моноаминов и соматостатина. Увеличение эндогенно го ПРЛ 

блокированием ДА-ергичеких рецепторов, соотношение тиреоидных гормонов сдвигалось  в 

сторону преобладания в крови более активного метаболита –Т3,это дает основания для 

предположения о стимулирующем влияние ПРЛ на процессы дейодирования   Т4 в щитовидной 
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железе или на периферии. Уси лением секреции ПРЛ сопроваждается ослаблением тиреотропной 

функции  аденогипофиза. Влияние ПРЛ на щитовидную желез нелактирующего организма 

сильнее,чем лактирующего.  

             Ключевые слова: пролактин, аденогипофиз, рецептор, тироксин, трийодтиронин, 

тиреотропин. 
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QURĞUŞUN  ASETATIN VƏ QURĞUŞUN NİTRATIN HİPOTALAMİK TƏNZİMLƏMƏYƏ 

VƏ HORMONAL ƏLAQƏYƏ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ  TƏHLİLİ 
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Xülasə. Orqanizmin bu və ya digər qıcığın yaratdığı təsirlərə dözümlülüyü sinir sistemin fərdi 

xüsusiyyətlərindən asılı olub, genetik proqramlaşmış və hüceyrə komponentlərinin müxtəlif 

neyrokimyəvi təşkilinə əsaslanır . Müasir qloballaşan dünyada insan və təbiət arasındakı münasibətin 

pozulması orqanizmin əksər funksiyalarına mənfi təsir göstərir vəinsanın pato loji vəziyyətə düşməsinə 

optimal şərait yaradır.Neyroendokrin sistem ətraf mühitin amillərinin neqativ təsirinə daha çox məruz 

qalır . Ona görə də ağır metallarıntəsirindən bu istiqa mətdə gedən dəyişikliklərin patogenezinin 

tədqiqinə yönəlmiş tədqiqatların aparılması patofiziologiyada  aktual problemlərindəndir. 

Tədqiqatdaqurğuşun asetatvə qurğuşun nitratmodelləri iləyaradılmışeksperimental toksik stresin 

hipotalamo-hipofizar sistemin periferik endokrin qarşılıqlı əlaqəyə təsiriniöyrənmək olmuşdur. 

Eksperimentləri 240±10 q.kütləyə malikhər 2 cinsdən olan ağ siçovullarda 5 qrupda 

aparılmışdır.Siçovulların 1-ci qrupu intakt vəziyyətində olmuş,siçovulların 2-ci qrupuna 21 gün ərzində 

hər gündə 1 ml olmaq şərti iləperos yolla 0,4 %-li (100 q.diri çəkiyə)qurğuşun asetatməhlulu 

verilmiş,siçovulların üçüncü qrupuna 21 gün ərzində həmin dozada qurğuşun asetat məhlulu verdikdən 

sonra 21 gün ərzində  sərbəst buraxılmışdır(heç bir təsirə məruz qalmamış),siçovulların4-cü qrupuna 21 

gün ərzində hər gündə 1 ml olmaq şərti ilə peros yolla 0,4 %-li (100 q.diri çəkiyə) qurğuşun nitrat 

məhlulu verilmiş,siçovulların 5-ci qrupuna isə 21 gün ərzindəhəmin dozadaqurğuşunnitrat məhlulu 

verdikdən sonra 21 gün ərzində  sərbəst buraxılmışdır(heç bir təsirə məruz qalmamış). Kontrol qrup 

siçovullara 1 ml miqdarda olmaqla fizioloji məhlul verilmişdir.Göstəricilərin  miqdarı immunoferment 

metodla  təyin edilmişdir.  

Aparılmış tədqiqatların nəticəsindəmüəyyən edilmişdir ki,qurğuşun asetat  vəqurğuşun nitrat 

məhlullarının 21 gün ərzində tətbiqi ilə yaradılmışeksperimentaltoksik stres  modeli 

təsirindənsiçovulların hipotalamusunda və qanındakatexolaminlərin 

vəindolaminlərinmiqdarındamüxtəlif  xarakterli dəyişikliklər baş verir. Hipotalamusda və qanda   biogen 

aminlərinmiqdarında yaranan belə  müxtəlifxarakterli dəyişikliklər  modelin sonrakı günləri də müşahidə 

edilir.Qurğuşun asetat  və qurğuşun nitrat məhlullarının tətbiqi ilə yaradılmış eksperimental toksik stres  

modeli zamanı hipotalamik  sistemlərarasındakı qarşılıqlı əlaqə mexanizmini pozulduğundan həmindövr 

ərzində stresor hormanların,orqanizmin tireoid  statusun və cinsiyyət steroidlərin fəallığı müxtəlif 

istiqamətli  kəskin dəyişikliklərəuğrayır.Eləcə də tətbiq edilən modelin təsirindənkeçən21gün 

ərzindəbiogen amillərinmiqdarındabaş vermiş dəyişikliklərdə normallaşma isiqamətli əlamətlər belə 
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qeyd edilmir.Hipotalamusda və qanda katexolaminlərin və indolaminlərin miqdarındakı baş vermiş 

dəyişikliklər nəticəsində orqanizmin hormonal  fəallığındakıkənarlaşmalar da tam normallaşmır. Qeyd 

etmək lazımdır ki,qurğuşun asetat  qurğuşun nitrata nisbətən hipotalamusa   daha kəskin təsir 

göstərdiyindən hormonal fəallıqda da nəzərə çarpan kənarlaşmalar müşahidə edilir. 

Beləliklə,qurğuşun asetatqurğuşun nitratla müqayisədə hormonal- mediator starusa daha kəkin təsir 

göstərir.Qurğuşun asetat  və qurğuşun nitratıntətbiqi şəraitində  və ondan sonrakı dövr ərzində 

orqanizmin hormonal–mediator statusudərin patologiyalar ilə xarakterizə olunur. Ona görə dəbu 

patologiyanın mərkəzi tənzimi mexanizminin korreksiyaları yolları istiqamətində araşdırmaların 

aparılması məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər:Qurğuşun duzları,biogen amin,hormon. 


